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Förord av KAREL VAN MIERT
Ledamot av kommissionen med ansvar för konkurrensfrågor

Den europeiska konkurrenspolitiken kännetecknades under 1995 av en betydande ökning av antalet
ärenden som förelades kommissionen och av antalet fattade beslut. Antalet nya ärenden som förelades
kommissionen på konkurrensområdet (konkurrensbegränsande åtgärder, koncentrationer och statligt
stöd) ökade med mer än en tredjedel.

Denna ökning förklaras till stor del av de tre nya medlemsstaternas inträde i Europeiska unionen den
1 januari 1995. Dessa siffror visar emellertid också att företagen i allt högre grad betraktar Europa som
sin hemmaplan. Konkurrenstrycket driver dessutom företagen till att samarbeta eller till att gå samman
för att förbli konkurrenskraftiga.

Konkurrenspolitiken är av avgörande betydelse för att skapa en gynnsam ekonomisk miljö för
företagen, vilket är ett nödvändigt villkor för en varaktig tillväxt i den europeiska ekonomin och för
skapandet av arbetstillfällen.

Konsumentskyddet utgör ett ytterligare mycket viktigt mål för konkurrenspolitiken. Den inre
marknaden skall i första hand betjäna medborgarna. Dessa måste — bland annat genom en strikt
tillämpning av konkurrensreglerna — garanteras ett fritt val av produkter av hög kvalitet till
konkurrenskraftiga priser.

Jag skulle här nedan vilja ge några exempel som jag tycker bäst illustrerar kommissionens insatser
under 1995 och som är i överensstämmelse med de båda ovan nämnda målen för konkurrenspolitiken. 

Kommissionen har mot denna bakgrund vidtagit åtgärder mot avtal och metoder bland företagen som
har till syfte att förhindra parallellimport och som hindrar konsumenterna från att dra fördel av de
prisskillnader som finns mellan medlemsstaterna. Av samma skäl garanterar den nya förordningen om
distribution av bilar i Europa de enskilda konsumenterna möjligheten till parallellimport samtidigt som
den tillåter förekomsten av ett fast uppbyggt nät för parallellimport som kan tillförsäkra garantiservice.
Kommissionen ger prov på samma beslutsamhet gentemot företag som begränsar marknadstillträdet
för nya konkurrenter.

Prioritet ges alltjämt för tillämpningen av konkurrensreglerna på företag inom informationssektorn. Ett
stort steg framåt togs på lagstiftningsområdet för att avreglera teletjänsterna; mobiltelefoni från och
med 1995, alternativa telenät senast den 1 juli 1996 och taltelefoni senast den 1 januari 1998. I flera
medlemsstater (Belgien, Irland, Italien) tillerkänns nya aktörer på marknaden för mobiltelefoni en i
förhållande till de ursprungliga operatörerna likvärdig behandling. Kommissionens uppgift upphör
emellertid inte med detta. Det är nödvändigt att undvika att operatörerna ingår avtal eller använder
metoder som har samma begränsande verkan som det tidigare rättsliga skyddet. Det är av detta skäl
som de allt vanligare strategiska allianserna endast kan godkännas i de fall de inte skapar slutna
nationella marknader.

Kommissionen har därför förbjudit två transaktioner i syfte att säkerställa tredje parters möjligheter
att konkurrera inom den känsliga audiovisuella sektorn som genomgår en snabb utveckling.
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Jag vill också understryka att avregleringspolitiken tar full hänsyn till den offentliga verksamheten och
syftar till att förbättra dess effektivitet och att samtidigt bibehålla kvalitén på de allmänna tjänsterna
till för konsumenterna rimliga priser.

Samma övervägande gäller för konkurrensreglerna i stort, däribland de som avser statligt stöd. Sålunda
har kommissionen accepterat att en skatteåtgärd som gynnar det franska postväsendet inte skall
betraktas som stöd, eftersom den enbart uppvägde kostnaderna för åtagandet om samhällsomfattande
tjänster. När det gäller statligt stöd har kommissionen för övrigt vinnlagt sig om att följa en strikt
politik och endast godkänna dessa stöd enligt klara och tydliga gemensamma regler för prioriterade
målsättningar (exempelvis forskning och utveckling). Bland viktiga och uppmärksammade beslut visar
beslutet angående Crédit Lyonnais att tonvikten på strikta regler är förenlig med hänsynen till de olika
sektorernas specifika karaktär.

Jag är slutligen medveten om att det är av avgörande betydelse för företagen att konkurrensärendena
handläggs med kortast möjliga dröjsmål. De flesta koncentrationsärenden godkänns följaktligen enbart
av kommissionen inom en månad efter anmälan. Detta utgör en betydande fördel för företagen. Jag
önskar också påskynda handläggningen av de övriga ärendena, särskilt avseende utredningar av
ärenden som rör samriskföretag.

Jag vill uttrycka en önskan om att den europeiska konkurrenspolitiken fortlöpande anpassas till
medborgarnas och den europeiska ekonomins behov och prioriteringar. Avsikten är därför att påbörja
eller fortsätta diskussionerna med alla berörda parter inom följande områden: Samarbete med de
nationella konkurrensmyndigheterna, en ordning för bötesföreläggande i händelse av kartellbildningar,
grönboken om koncentrationer och den om vertikala begränsningar i distributionen samt ändring av
regeln om avtal av mindre betydelse, i syfte att så mycket som möjligt lätta belastningen på företagen
och samtidigt koncentrera kommissionens åtgärder på det som är väsentligast.
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Inledning

1. Konkurrens som förutsättning för konkurrenskraft

1. Det erkänns allmänt att konkurrenspolitiken spelar en nyckelroll när det gäller att bevara en
konkurrenskraftig industri i EU.

Konkurrenspolitiken är ett medel för att uppnå en optimal resursfördelning, tekniskt framåtskridande
och den flexibilitet som krävs för anpassning till en föränderlig omvärld. Ur den synvinkeln hör
konkurrens och konkurrenskraft ihop. Erfarenheten visar att endast de företag som är vana vid intensiv
konkurrens och som lyckas väl på öppna och dynamiska marknader kommer att kunna lyckas även
i större sammanhang - det kan vara på andra geografiska marknader eller i en allt mer integrerad
världsekonomi i allmänhet. 

Konkurrenspolitiken och politiken för konkurrenskraft står därför inte i motsättning till varandra, utan
har som gemensamma mål att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att utveckla och bibehålla en
effektiv och konkurrenskraftig gemenskapsindustri, att erbjuda medborgarna i Europa bättre varor och
tjänster och att tillhandahålla en stabil ekonomisk miljö. 

2. Inre marknaden och konkurrenspolitiken

2. Att dessa båda politikområden kompletterar varandra framgår också tydligt av gemenskapens
mål att skapa en inre marknad. Å ena sidan är den inre marknaden en nödvändig förutsättning för
utvecklingen av en effektiv och konkurrenskraftig industri. Å andra sidan är konkurrenspolitiken ett
viktigt medel för att åstadkomma och upprätthålla en inre marknad, särskilt genom att den genomför
bestämmelser som garanterar att de tidigare föreskrivna handelshinder som undandröjts inte ersätts av
privata eller andra offentliga begränsningar med samma verkan. 

2.1. Faktorer som påverkar konkurrensen på den inre marknaden

3. Så gott som alla de lagstiftningsåtgärder som 1985 fastställdes i kommissionens vitbok om
fullbordandet av den inre marknaden har antagits och införlivats på nationell nivå, men det finns
tecken som tyder på att vissa varu- och tjänstemarknader fortfarande inte är enhetliga1.

Integrationen på den inre marknaden och marknadernas ökande globalisering väntas leda till en
utvidgning av geografiska marknader (inte nödvändigtvis till gemenskapsnivå - relevanta marknader
kan bestå av grupper av regionala eller nationella marknader). Den kan därför komma att förändra
strukturen på den marknad inom vilken de konkurrensmässiga verkningarna av offentliga eller privata
aktörers verksamhet skall bedömas. Det är fortfarande för tidigt att bedöma om de konkurrensmässiga
fördelarna med den inre marknaden har gjort sig gällande. Det finns vissa tecken på att konkurrensen
på en del marknader allt oftare är internationell. I fråga om andra marknader finns det skäl att tro att
de fortfarande följer nationsgränserna. Detta sistnämnda förhållande kan förklaras med hänvisning till
en rad faktorer som måste beaktas när konsekvenserna av integrationen på den inre marknaden bedöms
med avseende på geografisk utvidgning av de "relevanta marknaderna". 

                                                  
1 Under 1996 avser kommissionen att lägga fram resultaten av en övergripande analys av inverkan av och

effektiviteten hos programmet för den inre marknaden, enligt rådets förordning 92/1218 av den 7 december 1992.
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4. En första faktor gäller effektiviteten hos de lagstiftande åtgärderna (och tillhörande åtgärder
såsom europeisk standardisering) när det gäller att avveckla rättsliga och administrativa hinder för
gränsöverskridande transaktioner. I de fall där de rättsliga ramarna är ofullständiga eller otillräckliga
har kommissionen för avsikt att arbeta för att de förstärks. Det kan också finnas tillfällen då det inte
finns några inträdeshinder, men då skillnader mellan nationella ordningar leder till sådana skillnader
i ekonomiska förhållanden att handeln och konkurrensen kan snedvridas (t.ex. prissättning av
läkemedel, beskattning, valutakursrörelser). När dessa faktorer leder till att de ekonomiska
förhållandena är olika på olika nationella marknader och aktörer därför behandlar dem olika, kan detta
behöva beaktas när den i konkurrenshänseende relevanta marknaden skall fastställas. "Naturliga
hinder", såsom språk, smak och vanor, eller strukturella egenskaper som minskar möjligheterna att
handla med varor och tjänster, kan också göra att nationella marknader bör ses som separata enheter.
Dessa frågor har kommit upp i samband med kommissionens undersökning av koncentrationer inom
TV-sändnings- och mediasektorerna, inom vilka EU-marknaden på grund av språkliga och kulturella
skillnader måste anses bestå av flera avgränsade nationella marknader. Denna kulturella mångfald är
en del av vårt rika, gemensamma europeiska arv och måste beaktas i kommissionens analyser av
ärenden, även om detta leder till att bedömningsresultatet oftare blir att en dominerande ställning
föreligger (Nordic Satellite, RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Konkurrenspolitikens roll 

5. Även om integrationen på den inre marknaden formar de ekonomiska sammanhang inom vilka
gemenskapens konkurrenspolitik skall tillämpas, är det också så att tillämpningen av gemenskapens
konkurrenspolitik kommer att hjälpa till att förstärka den inre marknadens funktion. Det finns tre
huvudsakliga verksamhetsområden: konkurrensbegränsande avtal och förfaranden, de reglerade eller
monopoliserade sektorerna och statligt stöd. Det är i det här sammanhanget viktig att beakta att
kommissionen har ett antal samordnade konkurrenspolitiska instrument till sitt förfogande.
Konkurrensreglerna i artikel 85-86, koncentrationskontrollen, kontrollen av statligt stöd samt
bestämmelserna om avreglering tjänar alla till att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden
inte snedvrids. 

6. Kommissionen är vaksam när det gäller tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler på
företag som försöker undertrycka de konkurrensfrämjande verkningarna av den inre marknaden genom
konkurrensbegränsande beteenden som syftar till att bibehålla marknadssegmenteringen. Exempel på
beteenden som ger upphov till sådana misstankar är begränsningar av parallell handel, vissa slag av
vertikala avtal eller distributionssystem och omotiverad vägran att ge (icke-diskriminerande) tillgång
till faciliteter som tredje man behöver för att kunna konkurrera.

7. Avregleringen av marknader som av tradition varit monopoliserade, såsom allmännyttig
verksamhet, är ett nödvändigt steg på vägen mot en inre marknad. Mycket tyder på att utan en starkare
och konkurrenskraftig bas inom områdena för energi, allmänna transportmedel och
telekommunikationer, kommer den europeiska ekonomin inklusive konsumenter och medelstora företag
att befinna sig i underläge2. Europeiska rådet i Madrid i december 1995 drog slutsatsen att det är
nödvändigt att öka konkurrensen inom olika sektorer så att konkurrenskraften ökar och därigenom nya
arbetstillfällen skapas. Kommissionen har därför fortsatt sina strävanden att öppna dessa marknader

                                                  
2 Rådgivande gruppen om konkurrenskraft, en förbättrad europeisk konkurrenskraft, andra rapporten till Europeiska

kommissionens ordförande, stats- och regeringscheferna, december 1995 (Ciampi-rapporten). I detta sammanhang
sägs att det viktigaste är inte att ägandet - och ledningen - av allmännyttiga företag förs över från staten till den
privata sektorn, utan att de i största möjliga mån blir konkurrensutsatta.
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för konkurrens och handel inom gemenskapen, samtidigt som den säkerställt att de åtgärder som
föreslås eller antas är förenliga med de uppdrag av allmänt ekonomiskt intresse som de offentliga
verken och inrättningarna utför, såsom tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster för alla
medborgare till rimliga priser.

8. Telekommunikation är ett strategiskt område av stort intresse för Europeiska unionen3. Den
pågående avregleringen av denna sektor har tvingat teleoperatörer att erbjuda nya tjänster och sänka
priserna. Både företag och konsumenter har fördelar av öppningen av marknaderna för
telekommunikation. Införandet av konkurrens inom denna sektor är även av yttersta vikt för att
underlätta övergången till informationssamhället, och därmed för vår förmåga att överleva i en allt mer
konkurrensutsatt och global marknad. I detta sammanhang är kulturell mångfald och lika tillgång till
de nya tjänsterna nödvändiga mål att arbeta för.

En stor del av lagstiftningen på gemenskapsnivå har antingen redan införts eller är på god väg att
införas så att en fullständig avreglering är möjlig till år 1998. Den måste förstås införas i nationell
lagstiftning och tillämpas för att säkerställa att verklig konkurrens kommer till stånd. Kommissionens
roll kommer inte att minska när rättsakterna väl är införda. Tvärtom måste kommissionen se till att
de rättsliga hindren, när de en gång är undanröjda, inte ersätts av liknande avtal eller förfaranden,
såsom konkurrensbegränsande koncentrationer, marknadsdelningsavtal, missbrukande beteende hos
etablerade företag gentemot nykomligar - t.ex. genom att vägra icke-diskriminerande tillgång till
faciliteter som de behöver för att konkurrera - eller genom otillåtet statligt stöd. Om det förekommer
ensamrättigheter inom reserverade områden, bör korssubventionering av den operatörens icke-
reserverade områden undvikas. 

Under tiden fortsätter företagen att försöka förutse kommande marknader. Nya allianser med
världsomfattande verkningar har anmälts till kommissionen för granskning. Kommissionens bedömning
av dessa ärenden visar hur de befintliga konkurrensreglerna, när de tillämpas på ett realistiskt sätt, kan
ta hänsyn till den inneboende dynamiken i innovationen och globaliseringen. Att en koncentration
gäller en framväxande marknad är dock inte en garanti för att den skall godkännas. Även om allianser
bör tillåtas, eller till och med uppmuntras om de främjar konkurrensen, kan de inte godtas om de
snedvrider eller hotar avmonopoliseringen. Om stora företag går samman bör kommissionen sträva
efter att förhindra en avskärmning av marknaden.

9. Luftfartssektorn, inom vilken en fullständig avreglering kommer att vara fullbordad i slutet av
1997, visar tydligare än telesektorn att lagstiftning är nödvändig men inte tillräcklig för att uppnå full
konkurrens. Inom denna sektor, där flygbolagen slåss för att få eller behålla en tillräcklig andel av en
måttligt växande och konkurrensutsatt marknad, finns det en ständig risk för att de etablerade företagen
använder orättvisa metoder för att skydda sina intressen. En strikt tillämpning av konkurrensreglerna,
huvudsakligen inom området för statligt stöd och kontroll av missbrukande beteenden, är absolut
nödvändig. Särskilt statliga stöd anses motverka sitt eget syfte och skydda de ineffektiva mot de
effektiva och därigenom endast fördröja en nödvändig omstrukturering. Statliga stöd kan till och med
användas i kampen mot nya konkurrenter genom oskälig prissättning och andra åtgärder. Medan en
omstrukturering behövs för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrenskraft på en allt större marknad,
måste kommissionen se till att den höga koncentrationen inte begränsar tillträdet till linjerna och
ankomst- och avgångstiderna och därigenom återupprättar de hinder som lagstiftningen undanröjt. 

                                                  
3 Grönbok om avregleringen av infrastruktur för telekommunikation och kabel-TV-nät: Del ett (KOM(94) 440,

25.10.1994) och del två (KOM(94) 682, 25.01.1995).
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10. Energi är en annan nyckelfaktor för industrin och omnämndes som sådan i Ciampi-rapporten.
Under 1995 har dock avregleringen av denna sektor egentligen inte framskridit. 

11. Enligt den fjärde undersökningen om statligt stöd i Europeiska unionen, som offentliggjordes
1995, minskade det sammanlagda nationella stödet under åren 1990-1992, men det är fortfarande - med
runt 94 miljarder ecu i genomsnitt per år för gemenskapen som helhet - för högt för att kommissionens
mål skall kunna uppnås, främst vad gäller de rikare medlemsstaterna. Enorma belopp i statligt stöd är
inte rätt sätt att uppnå konkurrenskraft. Det fördröjer nödvändig omstrukturering, snedvrider
konkurrensen mellan företag och regioner och belastar offentliga budgetar.

Det skulle dock vara orealistiskt att föreslå att allt statligt stöd helt enkelt borde avskaffas, och detta
har heller aldrig föresvävat varken fördragets författare eller kommissionen. Marknadskrafterna i sig
är inte tillräckliga för att på en icke perfekt marknad uppnå vissa av medlemsstaternas och Europeiska
unionens grundläggande mål, såsom ekonomisk och social sammanhållning, tillräcklig nivå när det
gäller forskning och utveckling, miljöskyddd, utveckling av små och medelstora företag och behovet
av att låta den strukturella anpassningen ske över en längre tid, särskilt av sociala skäl. För
kommissionen är det nödvändigt att, när statligt stöd undantagsvis beviljas, säkerställa att de negativa
verkningarna på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna begränsas till vad som är absolut
nödvändigt och att medlemsstaterna kompenseras genom förverkligandet av mål av allmänt
gemenskapsintresse.

3. Internationellt samarbete

12. Den ökande globaliseringen av världsekonomin och det föränderliga moderna handelsmönstret
gör samarbete mellan konkurrensmyndigheter i olika länder oundvikligt. 

För det första måste företag med världsomfattande verksamhet känna till och följa olika
konkurrenslagar och förfaranden inom olika jurisdiktioner. Detta för nödvändigtvis med sig kostnader
för de berörda företagen. När transaktioner omfattas av flera konkurrensmyndigheters jurisdiktion, ökar
dessutom risken för motstridiga åtgärder. Ur konkurrensmyndigheternas synvinkel kan det vara svårt
att få tillgång till upplysningar som fastställer en konkurrensbegränsning som skett utanför deras
jurisdiktion. Det är också möjligt att konkurrensregler som syftar till att bibehålla en effektiv
konkurrens på hemmamarknaden är mindre effektiva när det gäller att hantera konkurrensbegränsande
beteenden i resten av världen. Det är allmänt erkänt att avregleringarna måste åtföljas av en mer
omfattande tillämpning av konkurrensreglerna för att vara verkningsfulla - privata hinder får inte
ersätta de avskaffade offentliga hindren. 

Av alla dessa skäl framgår tydligt att ett ökat internationellt samarbete ligger i såväl företagens som
konsumenternas intresse. 
 
13. På en bilateral nivå erbjuder avtalet med Förenta Staterna (bekräftat av rådet i april 1995)
redan utrymme för samarbete och dess bestämmelser om samordning av genomförandeåtgärder medger
i viss utsträckning att parterna samarbetar för att angripa konkurrensbegränsande förhållanden på
marknader i EU och USA.

I en rapport om konkurrenspolitiken i den nya handelsordningen skriven av en oberoende expertgrupp
på begäran av Karel Van Miert, rekommenderas att en fördjupning av det nuvarande avtalet mellan
EU och USA bör prioriteras. Expertgruppen utvecklar i sin rapport även rekommendationer i fråga om
samarbete mellan flera länder, eftersom den anser att enbart bilaterala avtal inte är tillräckliga för att
hantera alla de problem som kan uppstå på internationell nivå. 
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4. Kommissionens roll vid tillämpningen av konkurrensreglerna

14. Det är rimligt att säga att utvecklingsfasen för gemenskapens konkurrenspolitik är avslutad.
Politiken och lagstiftningen är nu väl etablerade genom kommissionens administrativa praxis och de
principer som fastställts av EG-domstolen och förstainstansrätten. Å andra sidan har kommissionen
begränsade resurser till sitt förfogande för att hantera ett allt större antal ärenden. Särskilt under 1995
ökade antalet nya ärenden, framför allt sådana avseende statligt stöd och artikel 85-86, till följd av
anslutningen av tre nya medlemsstater. 

15. Mot bakgrund av detta har kommissionen sökt efter möjligheter att koncentrera sig på de
arrangemang som har en väsentlig inverkan på konkurrensen och som kan väntas märkbart påverka
handeln mellan medlemsstaterna. I detta syfte har redan flera medel och koncept utvecklats och arbetet
med att utvidga och förbättra dem pågår. Av särskild betydelse i detta sammanhang är tillämpningen
av principen om avtal av mindre betydelse (både vad gäller artikel 85-86 och statligt stöd),
gruppundantag (vilka gör det möjligt för företag att ingå avtal utan att anmäla dem till kommissionen
för att uppnå rättssäkerhet) och begreppet gemenskapsintresse vid klagomål.

16. Då kommissionen i första hand måste handlägga ärenden med en märkbar påverkan på handeln
inom gemenskapen, ökar de nationella myndigheternas och domstolarnas betydelse i
konkurrensärenden. Den decentraliserade tillämpningen av konkurrensreglerna är ofta ett snabbare och
mer effektivt sätt att få överträdelser att upphöra. Om de nationella domstolarna och myndigheterna
tillämpar gemenskapens konkurrensregler oftare påminns medborgarna om att dessa utgör en del av
den "levande lagen" i varje medlemsstat och syftar till att skydda deras rättigheter. 

17. Kommissionen fortsatte därför att uppmuntra en decentraliserad tillämpning av gemenskapens
konkurrensregler, särskilt vad gäller ärenden som omfattas av artikel 85-86. Kommissionens mål är
att uppnå ett effektivt samarbete mellan de nationella domstolarna och konkurrensmyndigheterna och
kommissionen. Förberedelserna för ett nytt tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och
de nationella konkurrensmyndigheterna är långt framskridna och detta kommer att komplettera det
nuvarande tillkännagivandet om samarbete med de nationella domstolarna. 

Denna decentraliseringspolitik bör dock genomföras stegvis och med försiktighet.
Decentraliseringsprocessen går hand i hand med kommissionens fortlöpande arbete med att förtydliga
och förenkla bestämmelserna så att medlemsstaterna tillämpar gemenskapens konkurrensregler på
samma sätt som kommissionen. 

18. Enligt subsidiaritetsprincipen skall den myndighet som är mest lämpad handlägga ärendet.
Därför bör vissa ärenden som omfattas av flera nationella myndigheters jurisdiktion handläggas av
kommissionen. När det gäller koncentrationer är det således att föredra att företagen låter
kommissionen ensam undersöka de föreslagna koncentrationerna, i stället för att de anmäls till flera
nationella myndigheter. Under 1995 inledde kommissionen en ny översyn av koncentrations-
förordningen, bl.a. för att se om omsättningskriteriet för bedömningen av om ett ärende skall
handläggas av kommissionen eller om det enbart omfattas av medlemsstaternas jurisdiktion fortfarande
är lämpligt. 

19. Inom området för statligt stöd skall gemenskapen enligt subsidiaritetsprincipen ha ensam
behörighet, eftersom medlemsstaterna inte kan anmodas att kontrollera sina egna kostnader för statligt
stöd på ett sätt som är rättvist gentemot deras grannländer. En aspekt kan dock hanteras på nationell
nivå: de nationella domstolarna får avgöra vid klagomål från konkurrenter till det företag som får
statligt stöd, och framför allt får de kontrollera om medlemsstaten har följt de nödvändiga förfarandena
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för anmälning och godkännande. Kommissionen har offentliggjort ett nytt tillkännagivande på detta
område, vilket har tre syften: att stärka och decentralisera verkställandet av bestämmelserna om statligt
stöd, att klargöra det juridiska ställningstagandet till förmån för alla berörda parter och att underlätta
för domare.

5. Öppenhet

20. Konkurrensregler är ofta invecklade eftersom den ekonomiska, juridiska och politiska
verklighet i vilken de tillämpas är komplicerad och ständigt utvecklas. Det betyder inte att det inte
fortfarande finns utrymme för mer öppenhet och förenkling. Kommissionen har kommit fram till flera
sätt att öka informationen om dess politik och att förenkla regelverket. Dessa omfattar det nyligen
antagna gruppundantaget för avtal om tekniköverföring, vilket kommer att ersätta de två förordningarna
om licensiering av know-how och patent, användningen av tillkännagivanden och meddelanden för att
ge riktlinjer för tillämpningen av konkurrensreglerna inom vissa sektorer (gränsöverskridande
girobetalningar, posttjänster), användningen av grönböcker för offentliga samrådsförfaranden (dvs. de
planerade grönböckerna om begränsningar för vertikal integration och om översyn av
koncentrationsförordningen som skall offentliggöras 1996) och utgivningen av förklarande broschyrer
(nya förordningen om försäljning av motorfordon). Inom området för statligt stöd är den anmälnings-
skyldighet som föreskrivs i Romfördraget oundgänglig för att garantera genomblickbarhet.
Kommissionen har i ett meddelande angivit att den avser att använda sig av alla de befogenheter den
har enligt fördraget för att tvinga medlemsstaterna att respektera denna skyldighet. Kommissionen har
även börjat arbeta på reviderade och konsoliderade rambestämmelser för regionalt stöd och har antagit
nya rambestämmelser för stöd till forskning och utveckling. Slutligen har kommissionen fortsatt att
aktivt informera allmänheten om konkurrensfrågor, genom pressmeddelanden och konferenser, GD IV:s
informationstjänst, publikationer, tidskriften Competition Policy Newsletter samt sist men inte minst
årsrapporten om konkurrenspolitiken. Alla dessa åtgärder tjänar samma syfte, nämligen att öka
öppenheten, rättssäkerheten och förutsägbarheten. 

6. Demokratiskt ansvar

21. Konkurrenspolitiken kan inte bara vara en rent teknisk eller administrativ övning, utan har allt
att vinna på ett brett demokratiskt samförstånd. Kommissionen lägger följaktligen stor vikt vid en
fruktbar dialog med Europeiska unionens övriga institutioner om alla aspekter på dess
konkurrenspolitik.

22. Årsrapporten om konkurrenspolitiken utgör ett grundläggande medel för kommunikation och
information till Europeiska unionens övriga institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och
Ekonomiska och sociala kommittén. De givande meningsutbytena i samband med den förra rapporten
var kommissionen till stor hjälp vid genomförandet av dess uppgifter och bidrog till bättre information
om och förståelse för europeisk konkurrenspolitik. Kommissionen tar dessutom i lämpliga fall
initiativet till samråd med de övriga institutionerna om förslag till nya bestämmelser eller om andra
politiska dokument. Särskilt i fråga om antagandet av avregleringsdirektiven enligt artikel 90 har
kommissionen noga beaktat synpunkterna från Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén. 

23. Kommissionen har också haft ett nära samarbete med rådet om olika aspekter av dess politik,
särskilt i fråga om förhållandet mellan konkurrenspolitik och konkurrenskraft. 

24. Medlemsstaterna deltar aktivt i kommissionens beslutsprocess genom Rådgivande kommittén
för monopol- och kartellfrågor, Rådgivande kommittén för koncentrationer och Konferensen för

KONK. RAP. 1995



XXV:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN - KOM(96)126 slutlig 21

nationella experter. Dessutom har tjänstemän på kommissionen regelbundna och givande informella
kontakter med sina kollegor på nationell nivå. 

25. Den 3-4 april 1995 organiserade kommissionen det första europeiska konkurrensforumet i
Bryssel i ämnet begränsningar av vertikal integration4. Forumet lockade över 260 deltagare bestående
av företrädare för konkurrensmyndigheter och domare från 35 europeiska länder. Syftet är att dels
främja erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan tjänstemän från gemenskapen och medlemsstaterna
som ansvarar för verkställandet av konkurrenslagstiftningen, dels uppmuntra en decentraliserad
tillämpning av konkurrenslagstiftningen. Ett andra forum planeras 1996. 

26. Kommissionens tjugofemte rapport om konkurrenspolitiken (1995) skiljer sig i sitt utförande
från de tidigare årsrapporterna. 

27. Under de senaste åren har kommissionens konkurrensrapport stadigt ökat i omfattning och var
1994 på över 600 sidor. Å andra sidan har kommissionens särskilda skrift "Europeiska gemenskapens
konkurrenspolitik - 1994", i vilken kommissionens politik och beslut sammanfattas i ett
"användarvänligt" format, mottagits väl. Kommissionen har, framför allt av Ekonomiska och sociala
kommittén, blivit ombedd att lägga fram en kortare och mer läsarvänlig rapport.

Kommissionen beslöt därför att i år lägga fram en kortare rapport och koncentrera sig på de
huvudsakliga politiska utvecklingarna inom konkurrensområdet, vilka i förekommande fall illustreras
av kommissionens viktigaste beslut och nya lagstiftningsåtgärder. 

Förutom den föreliggande årsrapporten utarbetade Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV) vid
Europeiska kommissionen en rapport om tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen
1995. I den rapporten beskrivs de viktiga enskilda ärenden i vilka kommissionen fattade beslut. Den
innehåller även en förteckning över hänvisningar till de nya lagbestämmelserna och tillkännagivandena,
kommissionens beslut och pressmeddelanden samt till EG-domstolens och förstainstansrättens beslut.
Vidare beskrivs tillämpningen av konkurrensreglerna i medlemsstaterna. 

7. Statistik

28. Antalet nya ärenden som registrerats har ökat avsevärt. Det sammanlagda antalet nya ärenden
(artikel 85-86, koncentrationer, statligt stöd) ökade från 1 081 år 1994 till 1 472 år 1995 - en ökning
med 36 %. Antalet nya ärenden enligt artikel 85-86 ökade med mer än 42 %, antalet anmälda
koncentrationer steg med nästan 16 % och antalet nya ärenden om statligt stöd ökade med 35 %. En
väsentlig del av denna ökning, särskilt inom områdena för artikel 85-86 och statligt stöd, beror på
anslutningen av tre nya medlemsstater till Europeiska unionen den 1 januari 1995.

29. Det sammanlagda antalet avslutade ärenden 1995 låg kvar på nästan samma nivå som 1994.
1 21O ärenden jämfört med 1 200.

                                                  
4 Competition Policy Newsletter, nr 5, volym 1, sommaren 1995, s. 7.
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I - Konkurrensreglerna i artikel 85 och 86

A - Att säkerställa fördelarna med den inre marknaden

30. Ett grundläggande mål för den europeiska gemenskapens konkurrenspolitik är att säkerställa
att alla de fördelar som den inre marknaden innebär kommer konsumenterna och den europeiska
ekonomin i stort till del.

Konkurrenspolitiken måste säkerställa att det finns lämpliga rambestämmelser så att företagen kan
anpassa sig till de nya möjligheter som öppnat sig i och med att de nationella handelshindren
undanröjts. I de fall där företag försöker fördröja marknadsintegrationprocessen eller till och med
förhindrar handel över gränserna genom konkurrensbegränsande åtgärder, är det emellertid nödvändigt
att bedriva övervakningspolitik, vilket inkluderar att man förelägger stränga sanktioner i fall av
allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

Vertikala avtal mellan leverantörer och försäljare är ett grundelement i gemenskapens konkurrenspolitik
inom detta område. Vissa av dessa avtal kan vara nödvändiga för att man ska kunna tränga in på nya
marknader, lansera nya produkter, skapa effektivare nätverk för försäljning och kan därför komma
konsumenterna till gagn. Problem kan emellertid uppstå i de fall där konkurrensen producenterna
emellan eller mellan försäljare på samma marknad, inte är tillräcklig eller där avtalen används i
konkurrensbegränsande syfte dvs. för en uppdelning av marknaden eller för att begränsa nytillkomna
företags tillträde till marknaden.

1. Bilförsäljning

31. Eftersom motorfordon är konsumentkapitalvaror för vilka underhåll och reparation måste skötas
av fackmän samarbetar tillverkarna med utvalda försäljare och verkstäder för att kunna tillhandahålla
distribution och service som är speciellt anpassat för produkterna. Dessa avtal ger sannolikt en
effektivare försäljning av produkten ifråga och distributionssystemets exklusiva och selektiva natur kan
betraktas som nödvändigt för att uppnå rationalisering och effektivitet inom motorfordonsindustrin.

Detta var och är fortfarande huvudargumentet för att tillåta selektiva försäljnings- och serviceavtal
inom bilsektorn. De bestämmelser om undantag för vissa grupper försäljnings- och serviceavtal för
motorfordon5 som antogs av kommissionen den 28 juni 1995 för att ersätta existerande förordning nr
123/856, innehåller emellertid ett flertal justeringar avsedda att intensifiera konkurrensen inom
marknaden för bilar och reservdelar och att stärka konsumenternas position genom att säkerställa att
alla fördelarna med den inre marknaden kommer dem till del.

32. Denna nya förordning ger främst försäljarna en större frihet gentemot biltillverkarna. Viktigast
är att bilförsäljarna ges tillåtelse att sälja andra tillverkares bilar under förutsättning att detta sker i
separata försäljningslokaler och under separat ledning och genom en separat juridisk person, samt på
ett sätt som förhindrar sammanblandning mellan märken. För att säkerställa effektiv konkurrens inom
marknaden för underhåll och reparation har biltillverkare och billeverantörer inte rätt att hindra
självständiga reservdelstillverkares och försäljares tillträde till marknaderna eller begränsa försäljarens

                                                  
5 Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa

grupper försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, EGT L 145, 29.6.1995, s. 25.
6 Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984, EGT L 15, 18.1.1985.
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rätt att efter eget val köpa reservdelar av likvärdig kvalitet från företag utanför nätverket. Dessutom
måste biltillverkare förse reparatörer utanför nätverket med de tekniska uppgifter som de behöver för
att kunna reparera och underhålla biltillverkarens bilar, förutsatt att sådana uppgifter inte omfattas av
immaterialrättigheter.

33. Målet med bestämmelserna om att försäljare får sälja bilar av olika märken (Multidealerships),
öppnandet av marknaden för reservdelar och den ökade konkurrensen inom området för reparation är
att öka konsumenternas valmöjligheter i enlighet med principen för den enhetliga marknaden. För
samma mål krävs att konsumenterna ska kunna köpa en bil och få den underhållen eller reparerad på
den plats inom den Europeiska unionen där priserna eller köpevillkoren är mest förmånliga. 

Detta är desto viktigare inom bilsektorn där det finns betydande prisskillnader mellan medlemsstaterna.
I kommissionens senaste sexmånadersöversikt över bilpriser som publicerades i juli påpekade
kommissionen att prisskillnaderna hade ökat dramatiskt sedan november 19947. Sedan början av år
1995 har kommissionen tagit emot ett ökande antal klagomål från enskilda medborgare i den
Europeiska unionen, främst i Österrike, Tyskland och Frankrike, som hindrats att köpa bil i Italien och
Spanien där priserna efter devalveringarna varit relativt låga8. 

I den nya förordningen förbjuds uttryckligen alla förfaranden som har som avsikt att förhindra parallell
handel9. Försäljaren måste få tillgodose efterfrågan (från köpare) utanför det försäljningsområde de
tilldelats och bör i framtiden kunna göra reklam utanför det avtalade området.

34. Kommissionens tjänster publicerade den 26 september 1995 en handledning, översatt till alla
gemenskapens språk, i vilken de nya rambestämmelserna för tillverkare, återförsäljare,
reservdelstillverkare och oberoende reparatörer förklaras. Handledningen innehåller också upplysningar
för konsumenterna om rätten att köpa bil varsomhelst inom gemenskapen10.

2. Begränsning av parallell handel

35. En av de mest etablerade principerna i gemenskapens konkurrenslagstiftning är att det är
förbjudet för producenter att dela upp den inre marknaden genom privata avtal och att upprätthålla
prisskillnader genom att upprätta skyddade områden för att förhindra konkurrens. Emellertid
förekommer detta fortfarande på marknaden och i de fall då det uppdagas är stränga åtgärder från
kommissionen att vänta.

BASF/Accinauto

36. I ett beslut av den 12 juli 199511 ålade kommissionen BASF Lacken + Farben, som är ett tyskt
dotterföretag till BASF-koncernen, och som producerar fordonsreparationslacker, att betala böter på

                                                  
7 Kommissionens pressmeddelanden IP/95/50 av den 19.1.1995 och IP/95/768 av den 24.7.1995.
8 "Valutasvängningars inverkan på den inre marknaden", meddelande från kommissionen till Europeiska rådet,

31.10.1995, punkt 25.
9 Se också Europeiska gemenskapernas domstols dom av den 24 oktober 1995 i mål nr C-70/93 Bayerische

Motorenwerke AG och ALD Auto-Leasing D GmbH och mål nr C-266/93 Bundeskartellamt och Volkswagen AG,
VAGI Leasing GmbH (har ännu inte publicerats).

10 "Försäljning av motorfordon", handledning, Europeiska kommissionen, GD IV, IV/9509/95. Mer än 7000 exemplar
av denna handledning har redan distribuerats.

11 EGT L 272, 15.11.1995, s. 16. 
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2,7 miljoner ecu. Accinauto S.A., ensamdistributör för BASF i Belgien och Luxemburg ålades att
betala böter på 10 000 ecu. Fallet har sin upprinnelse i ett klagomål som framförts av två brittiska
parallellimportörer av fordonsreparationslacker av märket Glasurit. De påstod att Accinauto, som de
köpte Glasurit-produkterna av hade slutat leverera till dem under sommaren 1990 på uppmaning från
BASF. Kommissionen genomförde undersökningar i BASF:s och Accinautos lokaler och uppdagade
att Accinauto enligt avtal var skyldigt att vidarebefordra alla beställningar som kom från kunder
utanför det område där Accinauto var ensamdistributör till BASF. Kommissionen slog fast att detta
förpliktigande utgör en oacceptabel begränsning av konkurrensen eftersom Accinauto förhindras att
exportera de relevanta produkterna från Belgien till Förenade kungariket. Som resultat av detta
förpliktigande är det BASF själv och inte företaget med ensamrätt till försäljningen som beslutar om
och kontrollerar leveranser till parallella importörer från andra medlemsstater.

Farmaceutiska produkter: Organon

37. Priserna för farmaceutiska produkter skiljer sig betydligt från en medlemsstat till en annan.
Detta förklaras vanligtvis med att det finns skillnader i de inhemska systemen för priskontroll och
hälsovård. Vid ett flertal tillfällen har Europeiska gemenskapernas domstol fastslagit att parallellimport
inte får förhindras, oberoende av vilka faktorer som ligger till grund för prisskillnaderna. Följaktligen
har kommissionen genomgående, för den farmaceutiska sektorn, tillämpat konkurrensreglerna på avtal
och förfaranden som begränsar parallell handel med läkemedel. Det förmodas att när
marknadskrafterna får obegränsat spelrum kommer detta troligen att leda till att inte bara priserna utan
även att mekanismerna som styr priskontrollen gradvis närmar sig varandra. Priserna i
högkostnadsländer bör minska medan priserna i lågkostnadsländer, om priserna inte ger
läkemedelsföretagen rimlig avkastning på investeringarna, bör öka som en reaktion på ett reellt hot om
tillbakadragande av produkten. I vissa medlemsstater med höga priser på läkemedel stimuleras till och
med till parallell import för att åstadkomma en minskning av landets totala kostnader för läkemedel. 
 
38. Organon är ett brittiskt dotterföretag till Akzo (Nederländerna) som specialiserat sig på att tillverka
och sälja p-piller.

Den 4 maj 1994, ändrade Organon sitt prissättningssystem för p-pillren Mercilon och Marvelon; det
senare pillret har ansenliga marknadsandelar i hela gemenskapen. Tidigare hade Organon gett 12,5 %
rabatt på alla produkter som levererades till kunder oberoende av destinationsort. Det nya
prissättningssystemet gjorde åtskillnad mellan piller som skulle säljas i Förenade kungariket och piller
som var avsedda för export. Rabatten om 12,5 % kunde endast fås för de förra.

Efter ett flertal klagomål och efter Organons anmälan av det nya prissättningssystemet inledde
kommissionen ett förfarande mot Organon och skickade ett meddelande om invändningar för att
upphäva den immunitet mot böter som företaget kommit att åtnjuta efter anmälan av
prissättningssystemet. Det nya prissystemet, som är en del av de kontinuerliga affärsförbindelserna
mellan Organon och grossisterna och således utgör ett avtal enligt artikel 85.112, utgjorde enligt
kommissionen en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna då det gjorde åtskillnad i pris på
produkterna beroende på dessas geografiska destinationsort. Som resultat härav kunde konsumenterna
inte längre dra fördel av parallell handel. I synnerhet i Nederländerna där Marvelon-pillret av

                                                  
12 I sin dom av den 24 oktober 1995 i mål nr C-70/93 och mål nr C-266/93 (se not nr 9), bekräftade domstolen sin

tidigare rättspraxis att ett telefonsamtal från ett företag till företagets återförsäljare inte utgör ett ensidigt agerande,
som faller utanför bestämmelserna i artikel 85.1, utan är ett avtal i enlighet med vad som avses i bestämmelsen,
om samtalet var ett led i en kontinuerlig affärsrelation underställd ett tidigare avtal.
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nederländskt ursprung inte ersätts fullt ut av socialförsäkringssystemet, och det brittiska pillrets pris
gör att det kan säljas till ett pris som är likvärdigt med det nederländska socialförsäkringssystemets
ersättningsnivå, förlorade konsumenterna möjligheten att välja det brittiska Marvelon-pillret som skulle
befria dem från att sannolikt få betala en extra summa utöver ersättningsbeloppet.

Organon beslutade emellertid att frångå det nya prissättningssystemet som kommissionen hade gjort
invändningar mot och återinförde tidigare prisvillkor. Då detta hade genomförts uppsköt kommissionen
sitt förfarande och reserverade sig rätten att granska kommande prissättningssystem som Organon
tänker utforma. 

3. Begränsning av nytillkomna företags tillträde till marknaden

39. En inre marknad med fri konkurrens innebär också att företagen inte begränsas i sitt tillträde till
marknaden för att konkurrera med befintliga marknadsaktörer. Kommissionen anser det således mycket
angeläget att hålla marknaderna öppna och har ingripit när företag, antingen genom begränsande avtal
eller genom ensidiga åtgärder har hindrat nytillkomna företags tillträde till marknaden.

40. Nya konkurrenters tillträde till marknaden kan begränsas genom vertikala avtal mellan
leverantörer och försäljare. Så är framförallt fallet då ett stort antal återförsäljare är bundna till ett avtal
om att endast sälja den tillverkares produkter med vilken de har slutit ett avtal eller någon annan form
av överenskommelse med samma utestängande effekt för tredje man. Ärendena kring marknaden för
lösglass(Unilever/Mars) är exempel på sådana överenskommelser.

I andra fall hindras tredje man tillträde till marknaden genom horisontella avtal eller samordnade
förfaranden mellan verkliga eller potentiella konkurrenter. Detta är vad som hände på den nederländska
marknaden för kranuthyrning(Van Marwijk/FNK-SCK).

Tillträde till marknaden kan också stoppas genom att ett företag missbrukar sitt monopol eller
dominerande ställning som leverantör av viktiga facilititeter eller tjänster. Detta är ett problem som
ökar i omfattning i olika sektorer. När ett företag i dominerande ställning äger eller kontrollerar en
facilitet till vilken det är viktigt för konkurrenterna att få tillträde till för att de ska kunna utöva sin
verksamhet, får företaget inte neka dem tillträde och företaget måste ge tillträde utan diskriminering.
Oavsett om det rör sig om transportsektorn, framförallt lufttransport, bankväsendet eller sektorn för
telekommunikation tillämpar kommissionen denna allmänna princip i gemenskapens
konkurrenslagstiftning13 för att ny konkurrens ska kunna utvecklas. Ärendena kring tillträde till hamnen
i Roscoff i Frankrike(ICG/CCI Morlaix) behandlar samma fråga.

Unilever/Mars

41. Unilever är, i de flesta av Europeiska unionens medlemsstater, marknadsledande inom
"impulsköpglass", i fortsättningen kallad lösglass, (dvs. enskilt förpackade industritillverkade
glassartiklar, som säljs i tidningskiosker, på bensinstationer etc. för omedelbar konsumtion.). 

                                                  
13 Denna allmänna princip har funnit stöd i domstolens dom av den 6 april i mål nr C-241/91 P och mål nr C-242/91

P Radio Telefis Eireann (RTE) och Independant Television Publications Ltd mot kommissionen (Magill), REG
1995, s. I-743.

KONK. RAP. 1995



XXV:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN - KOM(96)126 slutlig 27

I Irland är Unilever den ojämförligt största glassproducenten. Unilever försåg detaljhandlarna med
frysdiskar på villkor att en ensamrättsklausul skrevs in i avtalen mellan Unilever och detaljhandlarna,
som endast medgav att Unilevers produkter förvarades i diskarna ("frysdiskensamrätt"). Dessutom
ingick kostnaden för frysdisken i priset för själva glassen, och detta pris togs ut av alla detaljhandlare,
oavsett om de hade en Unileverfrysdisk eller inte. 

Efter ett klagomål från Mars undersökte kommissionen det distributionssystem som Unilever använder
sig av i Irland. Kommissionen kom fram till att då en detaljhandlare har bara en eller flera frysdiskar
från Unilever på sitt försäljningsställe, har detta som resultat att försäljningsstället vanligtvis, i
praktiken är bundet till försäljning av endast Unilever-glass. Majoriteten av alla försäljningsställen som
erbjuder lösglass tillhör denna kategori. Denna typ av ensamrätt för försäljningsställen har redan
förkastats av kommissionen år 1992, avseende den tyska marknaden för lösglass14. Unilever-avtalen
hade sammanlagt en konkurrensbegränsade effekt genom att de märkbart begränsade konkurrenternas
tillträde till marknaden. Avtalen befanns också utgöra ett missbruk av Unilevers dominerande ställning
på marknaden.

Emellertid gick Unilever med på att ändra sitt system med avsikt att öppna marknaden, i synnerhet
genom att detaljhandlarna gavs större valmöjligheter. Kommissionen har följaktligen förklarat att det
ändrade systemet tycks uppfylla villkoren för beviljande av ett undantag15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. I sitt beslut av den 29 november 199516 ålade kommissionen FNK och SCK att betala böter17

för överträdelser av artikel 85.1 på den nederländska marknaden för kranuthyrning.

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) är en sammanslutning av firmor som hyr ut
mobilkranar. SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) inrättades på FNK:s initiativ för att
genom ett certifikationssystem säkerställa kvaliteteten på kranar och utrustning som används i
kranuthyrningsbranschen. De flesta företagen som deltar i SCK är också medlemmar av FNK. De
representerar mellan 50 % och 80 % av den nederländska marknaden. Kranuthyrare hyr själva i stor
utsträckning kranar från andra kranuthyrare.

Utöver FNK:s rekommenderade priser för kranuthyrning och de gemensamma priser som
medlemmarna i FNK tar ut av varandra, angrep kommissionen att innehavare av SCK-certifikat
förbjöds att hyra kranar från firmor som inte var anslutna till SCK. Kommissionen ansåg att SCK:s
inhyrningsförbud omfattas av förbudet i artikel 85.1 eftersom SCK:s certifikationsystem inte uppfyllde
kraven på öppenhet och erkännande av likvärdiga system för kvalitetsgarantier. Kommissionen drog

                                                  
14 Kommissionen fattade 1992 ett negativt beslut avseende Langnese (Unilever) och Schöller som innehar en

duopolistisk ställning på den tyska marknaden för lösglass. I detta fallet ingrep kommissionen mot "avtal om
ensamrätt till försäljningsställe" -avtal enligt vilka en återförsäljare åtar sig att endast sälja produkter från den
tillverkare med vilken han har ett avtal. Kommissionen beslutade att den sammanlagda effekten av avtalen ifråga
utgjorde en avsevärd konkurrensbegränsning från Langnese och Schöllers sida. Parterna överklagade beslutet, men
beslutet godkändes av förstainstansrätten i en dom av den 8 juni 1995 avseende mål nr T-7/93 Langnese-Iglo
GmbH mot kommissionen, REG 1995, s. II-1533 och mål nr T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG mot
kommissionen, REG 1995,s. II-1611.

15 EGT C 211, 15.8.1995, s.4.
16 EGT L 312, 23.12.1995, s.79.
17 Den immunitet mot böter som FNK och SCK kommit att åtnjuta genom sin anmälan i början av 1992 upphävdes

i enlighet med artikel 15.6 i förordning nr 17 genom kommissionens beslut av den 13 april 1994, EGT L 117,
7.5.1994.
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slutsatsen att förbudet inte bara begränsar de anslutna företagens handlingsfrihet utan också avsevärt
begränsade andra konkurrenters tillträde till den nederländska marknaden. 

Kommissionen hävdade i sitt beslut att även om kommissionens politik om certifiering ger utrymme
för privaträttsliga certifieringssystem som är inrättade för att sörja för kompletterande övervakning av
överensstämmelse med i lag stadgade bestämmelser så bör sådana system respektera
konkurrensreglerna.

ICG/CCI Morlaix

43. Irish Continental Group (ICG) ställde en ansökan till handelskammaren i Morlaix (CCI
Morlaix) för att få tillträde till hamnen i Roscoff (Bretagne) då ICG hade för avsikt att starta en
färjeförbindelse mellan Irland och Bretagne under sommaren 1995. Brittany Ferries var vid den här
tiden den enda färjeoperatören på sträckan mellan Irland och Bretagne. Inledningsvis nådde parterna
en överenskommelse i princip, varefter ICG började marknadsföra och ta emot bokningar för sin nya
färjelinje. Förhandlingarna avbröts emellertid i januari 1995 och ingen slutlig överenskommelse kunde
nås mellan handelskammaren i Morlaix och ICG efter det att ICG hade lämnat sitt klagomål till
kommissionen och ytterligare förhandlingar hade ägt rum. 

Kommissionen fann att handelskammaren i Morlaix var i en dominerande ställning som förvaltare av
hamnen i Roscoff, den enda hamn i Frankrike med tillräckliga anläggningar för en färjelinje mellan
Bretagne och Irland. Dessutom fann kommissionen att handelskammaren i Morlaix hade missbrukat
sin dominerande ställning genom sin obefogade vägran att ge ICG tillträde till hamnanläggningarna
i Roscoff. Kommissionen kunde därför beordra tillfälliga åtgärder den 16 maj 1995 genom vilka
handelskammaren i Morlaix tvingades att vidta nödvändiga åtgärder för att ge ICG tillträde till hamnen
i Roscoff fram till slutet av sommarsäsongen. 

Efter kommissionens ingripande slöt parterna ett femårsavtal som gav ICG rätt att utnyttja
hamnanläggningarna i Roscoff, något som inte endast gagnade de båda parterna utan, desto viktigare,
även gagnade resenärerna som fick större valmöjligheter bland transporttjänster och verksamheter i
Roscoff-området. 

4. Grönbok om vertikala begränsningar

44. Vertikala avtal mellan leverantörer och distributörer i de olika medlemsstaterna har alltid
tillmätts särskild vikt inom gemenskapslagstiftningen med tanke på målsättningen att skapa en
integrerad marknad. För gemenskapspolitiken har det varit en kärnpunkt att hålla kanalerna för parallell
handel fria från begränsningar skapade av den privata företagsamheten. Även om konkurrenspolitiken
har tjänat sitt syfte inom gemenskapen väl fram till nu, anses det nödvändigt att göra en översyn för
att se om gemenskapens politik inom området fortfarande är anpassad till distributionen och
konsumenternas framtida behov.

Användningen av informationsteknologi och just-in-time metoder förändrar inte bara
produktionsmetoderna utan även formerna och systemen för distribution. Följderna härav måste
återspeglas i politiken så att innovation och utveckling av distributionsmetoderna inte hämmas.

Dessutom skall de främsta gruppundantagen inom området för vertikala begränsningar snart förnyas:
Försäljning och köp med ensamrätt under 1997 och franchising under 1999. Dessa förnyelser behöver
förberedas.
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Översynen kommer att göras i form av en grönbok där olika alternativ för en framtida politik läggs
fram. Denna grönbok med förslag kommer att läggas fram för en omfattande och djupgående offentlig
diskussion med alla intresserade politiska och socio-ekonomiska parter, som Europaparlamentet,
medlemsstaterna, tillverkare, distributörer och konsumenter och detta beräknas ske under loppet av
nästa år.

5. Gränsöverskridande girosystem

45. Bankväsendet har fortfarande inte någon väl fungerande inre marknad. Avgifter för
penningöverföringar är en stor kostnadsfaktor för företagen och kan avsevärt förhindra att den inre
marknaden fungerar friktionsfritt. 

46. I september utfärdade kommissionen ett tillkännagivande om tillämpningen av EG:s
konkurrensregler på gränsöverskridande girosystem18. 

Tillkännagivandet ingår i ett åtgärdspaket som antagits av kommissionen och som inkluderar ett förslag
till ett direktiv vars syfte är att förbättra bankernas gränsöverskridande gireringstjänster19. Bankerna
använder sig av dessa system för att för kunders räkning överföra pengar från och till olika länder i
unionen. 

47. I tillkännagivandet uppdateras och ersätts de principer för konkurrens som publicerades år
1992. I tillkännagivandet fastslås att kommissionen i sitt allmänna förhållningssätt kommer att se
positivt på samarbetsavtal mellan banker, genom vilka bankerna framförallt får möjlighet att möta
kraven i direktivet. Emellertid bör samarbetet inte gå så långt att konkurrensen mellan banker
elimineras. I tillkännagivandet fastställs därför riktlinjer för hur bankerna kan sluta samarbetsavtal för
en effektivare hantering av gränsöverskridande gireringar utan att detta strider mot konkurrensreglerna.
Detta kan därför kanske bidra till utvecklingen av betalningssystem som är fördelaktigare för
medborgarna i den Europeiska unionen.

48. I tillkännagivandet tas två frågor av särskild vikt upp, dvs.tillträde till marknaden och
priskonkurrens.

Vad gäller tillträde till marknaden vill kommissionen säkerställa att mindre banker inte orättvist
utestängs från system som verksamma banker måste tillhöra för att kunna erbjuda sina kunder
gränsöverskridande gireringar. Villkoren för tillträde till sådana system bör vara berättigade ur objektiv
synvinkel och tillämpas på ett sådant sätt att det inte sker någon diskriminering. Omvänt skapar
utestängande av nya konkurrenter från ett system som inte är en nödvändig funktion, exempelvis ett
mindre system som utvecklats av grupper av banker, vanligtvis inte problem med
konkurrenslagstiftningen.

Vad gäller priskonkurrens görs det i tillkännagivandet åtskillnad på prissättningsavtal mellan banker
och kunder och prissättningsavtal mellan banker. 

                                                  
18 EGT C 251, 27.9.1995, s. 3.
19 Kommissionens meddelande "Gireringar inom EU: Genomskinlighet, funktion och stabilitet", KOM(94)436,

19 oktober 1994; Bull. EU 9-1995, punkt 1.3.12.
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Banker får inte sinsemellan sluta avtal om nivån på avgifter som tas ut av kunderna, ej heller om hur
dessa avgifter skall tas ut.

Huvudfrågan avseende prissättningsavtal mellan banker är hur man ska bedöma multilaterala
transaktionsavgifter dvs. kollektivt avtalade transaktionsavgifter som en bank (här oftast avsändarens
bank eller den bankens korrespondentbank)betalar till en annan bank (mottagarens bank).
Kommissionen anser att multilaterala transaktionsavgifter utgör en begränsning av konkurrensen inom
ramen för förbudet av avtal om försäljningspriser i artikel 85.1. De kan emellertid beviljas undantag
enligt artikel 85.3 om villkoren för undantag uppfylls. Vid OUR- överföringar (dvs. där alla avgifter
betalas av avsändaren) kan mottagarens bank inte ta ut ytterligare avgifter från mottagaren för
hanteringen av en gränsöverskridande överföring. I sådana fall kan bankerna komma överens om att
mottagarens bank erhåller ersättning genom en multilateralt överenskommen transaktionsavgift om
avgiften täcker faktiska och nödvändiga kostnader som den senare har för hanteringen av
gränsöverskridande gireringar. Den överenskomna avgiften bör inte överskrida de genomsnittliga
faktiska kostnader mottagarens bank har för hanteringen av gränsöverskridande gireringar. Dessutom
skall avgiften definieras som en standardavgift som ger systemets medlemmar möjlighet att förhandla
om bilaterala avgifter som är högre och lägre än standardavgiften. 

6. Förmånlig behandling; befrielse från eller nedsättning av böter

49. Kommissionen fortsatte sitt aktiva sökande efter hemliga karteller om bland annat prissättning
och marknadsuppdelning, något som fortfarande tycks förekomma mellan större företag inom
industrisektorn.

Insamlandet av uppgifter upptar en allt större del av kommissionens administrativa resurser för
upprätthållandet av konkurrenslagstiftningen. Under 1995, genomförde kommissionen 91
undersökningar på plats i företagens lokaler, inklusive 87 oanmälda undersökningar. 

50. Typiska karteller driver sin verksamhet i hemlighet och deltagarna gör betydande
ansträngningar för att undvika att avslöjas av myndigheterna, bland annat med hjälp av modern
informationsteknologi.

I vissa fall kan de fördelar som konsumenterna kan dra av att hemliga karteller upptäcks och
förhindras uppväga det intresse som kommissionen kan ha av att bötfälla företag som samarbetar med
kommissionen och därigenom möjliggör att kommissionen kan upptäcka och förhindra en kartell. Av
denna anledning överväger kommissionen att bevilja förmånlig behandling för företag som samarbetar
under den inledande undersökningen eller de inledande förfarandena vid överträdelser20. Kommissionen
offentliggjorde under 1995 ett utkast till ett tillkännagivande där den specificerar de villkor enligt vilka
företag som samarbetar med kommissionen kan beviljas befrielse från böter eller avsevärda
nedsättningar av det bötesbelopp som annars skulle ålagts dem. Kommissionen inbjöd alla berörda
personer att, innan den antar tillkännagivandet, lämna sina synpunkter på utkastet.21

                                                  
20 Den 10 augusti 1993 offentliggjorde det amerikanska justitiedepartementets antitrust-avdelning sin "politik för

förmånlig behandling" för företag. Denna följdes av en "politik för förmånlig behandling" för individer publicerad
den 10 augusti 1994.

21 EGT C 341, 19.12.1995, s. 13.
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7. Tillgång till akten

51. Den europeiska gemenskapens förfaranden för att upprätthålla konkurrensreglerna i artikel 85
och 86 får inte vara godtyckliga eller orättvisa. Det åligger kommissionen att vidta procedurmässiga
säkerhetsåtgärder att skydda de av kommissionens beslut berörda företagens intressen. Därför är det
möjligt att åberopa rätten till försvar och framförallt rätten till ett korrekt genomfört förhör. Personer
eller företag som är adressater i formella beslut eller andra intresserade parter har också som en sista
säkerhetsåtgärd rätt att överklaga beslutet vid förstainstansrätten och domstolen.

52. Förstainstansrätten annullerade ett antal av kommissionens beslut av den 19 december 199022

om böter för överträdelser av konkurrensreglerna på marknaden för (kalcinerad) soda. Ett av dessa
beslut avsåg ett samordnat förfarande genom vilket Solvay och ICI sinsemellan delade upp den
europeiska marknaden. Därutöver fann kommissionen att både Solvay och ICI hade missbrukat sina
dominerande ställningar i västra Europa, i Förenade kungariket och Irland.23. 

Det på artikel 85 grundade beslutet har annullerats på grundval av att kommissionen inte tillgodosåg
parternas rätt till försvar. Domstolen ansåg att kommissionen, avseende förfarandet i enlighet med
artikel 85, borde ha gett Solvay tillgång till vissa dokument som kommissionen var i besittning av för
förfarandet i enlighet med artikel 86 mot ICI24. På samma grundval, men för det motsatta förhållandet,
dömde domstolen till förmån för ICI25.

Kommissionen håller på att undersöka på vilket sätt dessa beslut påverkar nuvarande praxis, även med
tanke på förhörsrådgivarens nya befogenheter som innebär att om ett företag anser att kommissionen
inte tillhandahållit alla de dokument som var nödvändiga för företagets försvar, ska förhörsrådgivaren
undersöka påståendet och sedan göra en saklig bedömning26. 

                                                  
22 EGT L 152, 15.6.1991. 
23 Den tjugonde rapporten om konkurrenspolitiken (1990), punkt 92 och punkt 113.
24 Förstainstansrättens dom av den 29 juni 1995, avseende mål nr T-30/91 Solvay mot kommissionen, REG 1995, s.

II-1775.
25 Förstainstansrättens dom av den 29 juni 1995, avseende mål nr T-36/91 Imperial Chemical Industries plc mot

kommissionen, REG 1995, s. II-1847.
26 Kommissionens beslut av den 12 december 1994 om förhörsrådgivarens befogenheter vid kommissionens

konkurrensförfaranden, EGT L 330, 21.12.1994, s. 67.
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B - Samarbete och konkurrens i en ekonomisk miljö som förändras och
globaliseras snabbt

53. Dagens ekonomiska miljö kännetecknas av ett hastigt ökande konkurrenstryck. Ett flertal
faktorer har bidragit till detta: Produkternas livstid blir ständigt kortare, globaliseringen av industrier
och marknader ökar och arbetet med lagstiftningsprogrammet för genomförandet av den inre
marknaden har slutförts. Hänsyn måste tas till dessa ekonomiska realiteter vid tillämpningen av
konkurrensreglerna. Som ett resultat av detta ökar betydelsen av marknadsanalys i konkurrensärenden.
Kommissionen måste ta hänsyn till de specifika ekonomiska förhållanden som kännetecknar en viss
marknad för att det aktuella ärendet ska kunna ses i sitt rätta sammanhang.

I en ekonomisk miljö som kännetecknas av dynamiska marknader, innovation och globalisering är det
ofta nödvändigt för företagen att samarbeta för att de ska kunna förbli konkurrenskraftiga på
marknaden genom att de härigenom förbättrar sina forsknings- och utvecklingsresurser och minskar
sina kostnader och utvecklar nya produkter. Icke desto mindre behöver inte sådant samarbete leda till
att konkurrensbegränsande situationer uppstår som är oförenliga med Romfördragets konkurrensregler.

1. Tillämpning av artiklarna 85 och 86 inom sektorn för telekommunikationer

1.1. Strategiska allianser

54. Den pågående liberaliseringen inom sektorn för telekommunikationer, i kombination med det
faktum att telekommunikation, informationsteknologi och media tenderar att sammanfalla mer och mer,
ger upphov till väsentlig kommersiell aktivitet inom informationsmarknadens huvudsektorer.
Marknadsaktörerna förbereder sig nu för att kunna utnyttja de nya möjligheterna. Detta har resulterat
i en våg av nya allianser och samarbetsavtal som aviserats eller genomförts27. 

Ett exempel på sådana allianser är strategiska allianser mellan stora telekommunikationsföretag som
rör sig ut mot den globala marknaden (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Andra exempel på allianser är sådana
(conglomerate alliances) som skapas antingen mellan företag som inte tidigare agerat på marknaden
för telekommunikation men som samverkar för att komma in på marknaden, som elektritetsverk eller
mellan banker som har omfattande interna nätverk så väl som ekonomiska tillgångar och know-how,
eller de senare och telekommunikationsföretag(Cable & Wireless och Veba; BT-Viag; BT-BNL,
Albacom). Stora konsortier skapas också för att kunna erbjuda världsomspännande mobila
satellitkommunikationstjänster (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar and Odyssey).

55. Frågan om hur de grundläggande konkurrensreglerna skall tillämpas på dessa allianser har
under de senaste åren kommit att bli en stor utmaning för Europeiska unionens konkurrenspolitik.
Kommissionen måste säkerställa att den nuvarande omstruktureringsprocessen leder till konkurrens-
och tillväxtinriktade marknadsstrukturer. Gemenskapens liberaliseringspolitik inom sektorn för
telekommunikation har inneburit nya tjänster och produkter till förmånliga priser för konsumenterna,
lägre kostnader för industrin och nya arbetstillfällen. Emellertid skulle dessa ansträngningar inte tjäna
mycket till om avtal, förfaranden eller marknadsstrukturer med syfte att begränsa den framväxande
konkurrensen på den liberaliserade marknaden finge utvecklas eller om telekommunikationsföretagen
fritt finge göra överträdelser för att behålla sin ställning. Detta visar att det finns ett nära inbördes

                                                  
27 En sammanfattande översikt över beslut i ärenden och publicerat material inom detta område finns i Gemenskapens

konkurrenspolitik inom telekommunikationsområdet,Europeiska kommissionens officiella dokument, uppdaterad
i juli 1995 (IV/18571/95). 
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samband mellan de olika områdena inom gemenskapspolitiken och att alla konkurrenspolitiska
instrument måste användas tillsammans på ett koherent sätt. 

56. Samriskföretaget Concert mellan British Telecommunications och amerikanska US MCI
Corporation var den första stora strategiska alliansen inom telekommunikationsområdet som
kommissionen behandlade och den beviljades undantag i enlighet med artikel 85.328. 

Allianser som har för avsikt att tillhandahålla nya globala tjänster som redan efterfrågas av framförallt
stora företag (dvs. gränslöshet (seamlessness), änd-till-änd-tjänster och "en kund-ett kontrakt"-
tjänster(one stop shopping and billing)) förbättrar generellt kvaliteten på avancerade
telekommunikationstjänster och gör dem också mer tillgängliga. Allianserna bidrar också till
upprättandet av transeuropeiska nät, vilket är en av målsättningarna i Romfördraget (artikel 129b).
Konsumenterna, inklusive multinationella företag, men också små och medelstora företag med
innovationskraft kan dra nytta av mer avancerade globala tjänster och effektivitetsvinster som förbättrar
deras konkurrensposition både globalt och inom Europeiska unionen. 

I den mån som allianser erbjuder nationella såväl som internationella tjänster är emellertid
bestämmelserna i artikel 85.3 om att de företag som ingår i alliansen inte får åläggas begränsningar
som inte är nödvändiga för att målen skall uppnås, och om att företagen inte får sätta konkurrensen
ur spel på nationell nivå, viktiga element i kommissionens bedömning. Viktigt för kommissionens
positiva inställning till inrättandet av Concert var tjänsternas genuint globala natur och det faktum att
de båda moderföretagens marknader var öppna för konkurrens.

Atlas-Phoenix

57. Atlas-avtalet som kommissionen undersökt under år 1995 skiljer sig från BT-MCI-alliansen
på två viktiga punkter: För det första är den del av tjänsten som inriktar sig på hemmamarknaden
större än den planerade globala delen, och för det andra är parternas hemmamarknader (Frankrike och
Tyskland) mindre liberaliserade än BT:s och MCI:s hemmamarknader(Förenade kungariket och USA).

Genom ATLAS-avtalet skapas ett samriskföretag mellan de två statliga franska och tyska telebolagen
France Telecom (FT)respektive Deutsche Telekom (DT). Det är också genom Atlas som DT och FT
deltar i Phoenix, den andra uppgörelsen med det amerikanska Sprint Corporation. 

Atlas inriktar sig på två olika marknader för mervärdestjänster inom telekommunikation, på marknaden
för avancerade teletjänster för företag och på marknaden för tjänster avseende standardiserad
datakommunikation med lågnivåpaketförmedling. Den bredare Phoenix-alliansen vänder sig till samma
marknader för mervärdestjänster inom telekommunikationsnätsområdet och även till marknaden för
tjänster för resenärer och marknaden för vad som kallas nätoperatörernas nätoperatörstjänster.

Genom Atlas- och Phoenixavtalen aktualiserades ett antal ur konkurrenssynpunkt viktiga frågor,
framförallt med avseende på avtalets europeiska parters hemmamarknader, där FT and DT rättsligt och
i praktiken har dominerande ställningar vad gäller ett antal telekommunikationstjänster och
infrastrukturen. Därför hävdades det att konkurrensen skulle kunna komma att undanröjas samt att de
positiva effekterna av en framtida fullständig liberalisering skulle kunna komma att riskeras. Som
resultat härav har alliansens parter och Frankrikes och Tysklands regeringar lämnat vissa garantier och

                                                  
28 Beslut av den 27 juli 1994, EGT L 223, 27.8.1994, s. 36; den tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitiken(1994),

punkterna 156-160.

KONK. RAP. 1995



34 XXV:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN - KOM(96)126 slutlig

gjort vissa ändringar. Detta innebär att de allmänt tillgängliga kopplade franska och tyska datanäten
inte integreras med Atlas samt att tillträde ges till dessa nätverk på icke-diskriminerande basis och att
korssubventionering undviks. Regeringarnas viktigaste åtagande var emellertid att användningen av
alternativ telekommunikationsinfrastruktur för tillhandahållande av liberaliserade
telekommunikationstjänster(dvs. inte grundläggande taltelefonitjänster)skulle liberaliseras per den 1 juli
1996. Om en sådan liberalisering inte sker kan konkurrensen inom området för datakommunikation
komma att hotas eller undanröjas, genom alliansen mellan två av unionens största organisationer för
telekommunikation. En fullständig liberalisering, inklusive grundläggande taltelefonitjänster och
infrastruktur kommer att ske den 1 januari 1998.

På grundval av detta sade sig kommissionen vara beredd att ställa sig positiv till Atlas-Phoenix
avtalen29, med förbehåll för eventuella synpunkter från tredje man.

58. Andra strategiska allianser av samma slag som kommissionen har börjat undersöka är
Unisource och dess Uniworld-allians med AT&T.

Världsomspännande mobila satellitbaserade telekommunikationssystem

59. Kommissionen har påbörjat en ingående och omfattande undersökning av de strategiska
allianser som nyligen börjat växa fram för att kunna erbjuda mobila satellittelekommunikationstjänster
över hela världen.

Inom denna sektor finns endast ett fåtal globala marknadsaktörer och därför är det nödvändigt att
skydda konkurrensen på de berörda marknaderna i nästa led, dvs. lokal service, distribution och
leverans av utrustning.

Ett av de undersökta systemen, Inmarsat-P,har redan fått positiva signaler från kommissionen30. 

1.2. Tillträdes- och samtrafikavtal

60. Frågeställningarna kring tillträdes- och samtrafikavtal utgör ett viktig problem för
tillämpningen av Europeiska unionens konkurrenslagstiftning inom sektorn, och mer allmänt för hur
den framtida marknaden för telekommunikation ska regleras31. Faktum är att multimedia-miljön efter
att monopolen försvunnit och i framtiden, sannolikt kommer att kännetecknas av att företag, enskilt
eller i samverkan, kontrollerar de faciliteter - som nätverk, system med villkorligt tillträde (conditional
access systems) eller kritiska programvarugränssnitt (critical software interfaces) - som kan tänkas
utgöra en viktig väg för att nå kunderna.

Tillträdes- och samtrafikavtal kan i princip, ses som konkurrensbefrämjande då de har som syfte att
utvidga de erbjudna tjänster som kunderna har tillgång till. Emellertid kan dessa avtal även ge upphov
till hemliga förfaranden och utestängning från marknaden likväl som missbruk av dominerande
ställning32. Icke-diskriminerande tillträde till de nödvändiga faciliteterna på rimliga villkor har central
betydelse i detta avseende. Därför har kommissionen för avsikt att under 1996 lägga fram ett utkast
till ett meddelande om införande av konkurrensreglerna på detta område.

                                                  
29 Tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17, EGT C 337, 15.12.1995, s. 2 och 13.
30 Tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17 EGT C 304, 15.11.1995, s. 6.
31 G7:s slutsatser och grönbok om infrastrukturer på telekommunikationsområdet.
32 Couvert Bros: "Konkurrensaspekter på samtrafikavtal inom sektorn för telekommunikation", Rapport till Europeiska

kommissionen, juni 1995.
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2. Globalisering av marknaderna

ATR/BAe

61. Marknaden för regionalt trafikflyg är ett exempel på en sektor med en global dimension.
Huvudtillverkarna har verksamhet på alla kontinenter. 

62. Den 18 augusti godkände kommissionen genom en administrativ skrivelse det regionala flyg-
samriskföretaget mellan Aérospatiale och Alenia, som redan är en del av ATR, och British Aerospace.
Det slutliga målet för projektet är att koncentrera parternas verksamhet inom området regionalt
trafikflyg. Samarbetets första etapp handlar främst om de tjänster som riktar sig direkt till kunderna,
samt om att gemensamt utföra genomförbarhetsstudier för nya flygplan inom sektorn.

Kommissionens godkännande gäller under en begränsad tidsperiod fram till den 6 juni år 2000, och
kommissionen förbehåller sig därigenom rätten att på nytt göra en utvärdering av situationen om
parterna, efter genomförbarhetsstudierna, skulle besluta att inte utveckla, producera eller lansera nya
flygplansprogram och samtidigt ha kvar samarbetet inom områdena försäljning och kundservice.

3. Tekniköverföring

63. Att främja en dynamisk utveckling inom den europeiska industrin med avseende på innovation
och spridning av ny teknik är ett av de överordnade mål som kommissionen föresatt sig att uppfylla
med avseende på utvecklingen av den inre marknaden. I kommissionens vitbok om tillväxt,
konkurrenskraft och sysselsättning framhålls särskilt den stora betydelse som överföring av teknik har
för teknisk innovation inom europeiska unionen och de sätt på vilka detta kan bidra till att stärka
konkurrenskraften hos företag som är verksamma inom sektorn.

64. Avsikten med den nya förordning om gruppundantag för avtal om tekniköverföring33, som
föreslogs under 1994 och ändrades 1995 i stora drag efter samråd med tredje parter och med
Rådgivande kommittén för kartell och monopolfrågor är att främja den ekonomiska tillväxten och öka
konkurrenskraften genom att i en och samma rättsakt förena och förenkla innehållet i de två befintliga
förordningarna om licensavtal34.

65. Genom den nya förordningen minskas således de skillnader som föreligger mellan förordningen
om patentlicensavtal och förordningen om knowhowlicensavtal och flera klausuler i förordningarna
som förhindrade gruppundantag har tagits bort eller överförts till invändningsförfarandet. Dessutom
har en del ändringar gjorts, för att framförallt tillgodose parternas avtalsfrihet. Dessa ändringar, som
kommer huvuddelen av företagen inom gemenskapen till godo åtföljs av en tydlig varning till de
företag som har en stark ställning på marknaden. Varningen gäller framförallt att förordningen ger
kommissionen möjlighet att ogiltigförklara ett beviljat undantag i fall då företag, som erhållit exklusiva
licensavtal utnyttjar detta för att skaffa sig monopolställning på en produktmarknad eller förhindrar
tredje parters tillgång till ny teknik. Kommissionen kommer i sin bedömning av en sådan situation att
lägga särskild vikt vid situationer där licenstagarens har marknadsandelar på mer än 40 %.

                                                  
33 Förordningen antogs av kommissionen den 31 januari 1996.
34 Förordning (EEG) nr 2349/84 av den 23 juli 1984 och förordning nr 556/89 av den 30 november 1988.
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C - Transport

1. Sjöfart

66. Den Europeiska unionen är världens största handelsområde. Huvuddelen av godset i EU:s
handelsutbyte med resten av världen (och betydande delar av godset i handelsutbytet inom unionen)
transporteras till sjöss. Linjesjöfart, dvs. sjötransporttjänster enligt tidtabell har här stor betydelse. 

Det är därför viktigt för den Europeiska unionen att förfoga över så bra sjötransporttjänster som
möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Konkurrenspolitiken är ett bra instrument för att detta mål
ska kunna uppnås.

67. Det bör också nämnas att representanthuset i USA nyligen antagit ett lagförslag genom vilket
man vill avreglera linjesjöfarten och skapa ett mer konkurrensbefrämjande regelsystem för sektorn.
Lagförslaget, 1995-års "Ocean Shipping Reform Act", har lagts fram för behandling av senaten och
om detta förslag antas kommer den amerikanska lagstiftningen att närma sig den europeiska.

1.1. Linjesjöfartskonsortier

68. Den nya förordningen genom vilken linjesjöfartskonsortier kan beviljas gruppundantag35 är ett
viktigt hjälpmedel för att uppnå dessa mål, då rederierna uppmuntras till att förbättra och rationalisera
sin verksamhet och härigenom minska kostnaderna och fraktraterna samtidigt som de får möjlighet att
erbjuda tjänster av en högre kvalitet samt ett större antal avgångar. Detta är andra gången som en
förordning om gruppundantag antas inom sektorn för linjetrafik. I förordning 4056/86, som innehåller
riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 85 och 86 med avseende på sjötransport, finns redan ett
gruppundantag för linjekonferenser36.

69. Den nya förordningen om gruppundantag trädde i kraft den 22 april 1995 och är giltig under
fem år. Linjesjöfartskonsortier är avtal mellan två eller flera rederier om att gemensamt driva
linjesjöfart genom samarbete inom de tekniska, driftsmässiga eller kommersiella områdena, undantaget
prissättning. Gruppundantaget omfattar bara internationella linjesjöfartstjänster från eller till en eller
flera hamnar inom gemenskapen och gäller bara för transport av gods, företrädelsevis i containrar.
Förordningen gäller dessutom både för konsortier som verkar inom en linjekonferens och för konsortier
som verkar utanför en linjekonferens, med undantag för gemensamt fastställande av fraktrater. De
medlemmar av ett konsortium som önskar tillämpa gemensam prissättning och inte uppfyller kriterierna
i förordning nr 4056/86 måste begära ett individuellt undantag.

Gruppundantaget omfattar följande aktiviteter: Samordning eller gemensam fastställning av tidtabeller,
liksom fastställande av anloppshamnar; byte, försäljning eller korsbefraktning av ytor eller utrymmen
på fartyg; gemensamt utnyttjande av fartyg eller hamnanläggningar (pooling); utnyttjande av ett eller
flera gemensamma driftskontor; möjlighet att utnyttja containrar, chassin och annan utrustning eller
hyres-, leasing- eller köpeavtal för sådan utrustning; utnyttjande av system för datautbyte eller

                                                  
35 Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 av den 20 april 1995 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa

grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 479/92, EGT L 89, 21.4.1995, s. 7.

36 Förordning nr 4056/86 av den 22 december 1986, EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.
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gemensamt dokumentationsystem; tillfälliga kapacitetsanpassningar37; gemensam drift eller gemensamt
utnyttjande av hamnterminaler och därtill knutna tjänster; deltagande i en eller flera av följande pooler:
tonnage, inkomster eller resultat; gemensamt utövande av rösträttigheter i linjekonferenser; en
gemensam marknadsföringsstruktur eller gemensamt utfärdande av konossement; samt all annan
aktivitet som är knuten till ovannämnda aktiviteter och som är nödvändig för deras genomförande.

70. Kommissionen anser att konsortierna i allmänhet bidrar till att förbättra produktiviteten och
kvaliteten på de linjetrafiktjänster som erbjuds, detta på grund av de rationaliseringar som de ger
upphov till inom medlemsrederierna och på grund av stordriftsfördelarna, vilka kan öka
utnyttjandegraden av fartyg och hamnanläggningar. Transportbrukarna kan i allmänhet dra nytta av de
fördelar som konsortierna medför, om tillräcklig konkurrens råder på de linjer där konsortierna verkar.

För att omfattas av gruppundantaget måste ett konsortiums andel av direkttrafiken på de hamnar det
trafikerar vara mindre än 30 % då konsortiet verkar inom en konferens, och mindre än 35 % då
konsortiet verkar utanför en konferens. För konsortier vars trafikandel överskrider ovannämnda gränser
men inte överstiger 50 % av direkttrafiken gäller ett förenklat invändningsförfarande.

1.2. Linjekonferenser och fast prissättning för landtransport

71. Kommissionen antog den 8 juni 1994 en rapport38 om hur kommissionen har för avsikt att
tillämpa konkurrensreglerna inom området för linjesjöfart och rapporten lades fram för
transportministrarna i rådet. Rapporten inriktar sig främst på en analys av rättsläget beträffande de avtal
om fast prissättning som slutits av rederier som ingår i en linjekonferens, med avseende på
landtransportdelen av kombinerade transporttjänster som rederierna erbjuder inom gemenskapen. I
rapporten faststlås att denna praxis inom linjekonferenser strider mot gemenskapens konkurrensregler
och under nuvarande omständigheter inte kan beviljas något undantag. Kommissionen föreslår i
rapporten ett införande av nya riktlinjer som stämmer överens med konkurrensreglerna och som kan
möjliggöra en effektivare organisation av landtransport av containrar till förmån för transportkunderna.

72. Under rådets diskussion av rapporten i november 1994, lovade kommissionens ledamot Van
Miert rapportera till rådet om införandet av dessa riktlinjer, med stöd av en rådgivande kommittés
arbete. Kommittén, som kallas Multimodalgruppen (arbetsgruppen för kombinerad transport)inrättades
i juli 1995 och skall i början av 1996 ge honom en preliminär rapport som skall läggas fram för rådet
under loppet av första halvåret 1996.

73. Under 1994 fattade kommissionen två beslut om förbud av fast prissättning för landtransport,
genom beslutet om det transatlantiska avtalet (TAA)39 och genom beslutet om FEFC (Far Eastern
Freight Conference)40. Den 10 mars 1995 beslutade förstainstansrätten att TAA-beslutet skulle
upphävas till de delar som innehöll förbud mot gemensam prissättning avseende landtransportdelen

                                                  
37 Detta gäller inte för överenskommelser om begränsning av utnyttjandet av den befintliga kapaciteten genom vilka

de linjerederier som ingår i konsortiet avstår från att utnyttja en viss procentandel av konsortiets fartygskapacitet;
se artikel 4 i förordning nr 870/95 och kommissionens beslut av den 19 oktober 1994 angående det Transatlantiska
avtalet där kommissionen förbjöd en överenskommelse om begränsning av utnyttjandet av kapacitet, EGT L 376,
31.12.1994, s. 1.

38 SEK(94)933.
39 Beslut av den 19 oktober 1994, EGT L 376, 31.12.1994, s. 1.
40 Beslut av den 21 december 1994, EGT L 378, 31.12.1994, s. 17.
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i intermodala transporttjänster inom gemenskapen41. Domstolen bekräftade förstainstansrättens
överklagade beslut genom en dom av den 19 juli42.

Under tiden har en ändrad version av TAA-avtalet anmälts till kommissionen, det s.k. Transatlantiska
konferensavtalet(TACA). Kommissionen skickade TACA-avtalets parter ett meddelande om
invändningar, i vilket det angavs vilka orsakerna var till att kommissionen hade dragit den preliminära
slutsatsen att det skulle vara berättigat att upphäva den immunitet mot böter, för den del av avtalet som
rör fast prissättning för landtransporter, som parterna kommit att åtnjuta genom att ha anmält det nya
TACA-avtalet43. En begäran om interimsåtgärder för att förekomma kommissionens förväntade beslut
om att upphäva immuniteten mot böter44avslogs av förstainstansrätten. 

2. Luftfart

2.1. IATA: Samråd om passagerar- och frakttaxor 

74. Genom förordning (EEG)nr 1617/93 av den 25 juni45 förklarades artikel 85.3 vara tillämplig
på bland annat samråd om priser för transport av passagerare och frakt med reguljär trafik mellan
flygplatser inom gemenskapen. Undantaget gäller dock endast under vissa villkor som nämns i artikel
4 i förordningen. Undantaget gäller bland annat bara för samråd som leder till interlining.

75. Med utgångspunkt från de upplysningar som kommissionen samlat in under 1995 verkar det
generellt som om antalet ingångna interlining-avtal på fraktområdet är litet, för att inte säga obefintligt.
Dessutom framgår det att de priser som bolagen fastställt gemensamt är avsevärt högre än de vanliga
priserna på marknaden och härigenom uppmanas flygbolagen att höja sina taxor utöver vad som
åstadskoms av normal konkurrens.

Kommissionen anser att en ändring av ovannämnda förordning bör övervägas så att den inte längre
kommer att vara tillämplig på samråd om taxor för transport av fraktgods. Till att börja med har
kommissionen publicerat en kungörelse46, där flygbolagen och intresserade tredje parter inbjuds att
komma med synpunkter. Kommissionen kommer under 1996 att besluta om vilken lösning problemet
skall få.

2.2. Samarbete mellan flygbolag

76. Samarbetet mellan flygbolag kan bidra till en sund omstrukturering av luftfarten i Europa och
en bättre kontroll av omkostnaderna och för konsumenterna kan det innebära en förbättring av
tjänsternas kvalitet. Kommissionen har inte för avsikt att störa dessa omstruktureringar i det europeiska
luftrummet, men icke desto mindre vakar man över att verksamheten inte leder till onödiga
konkurrensbegränsningar och inte utestänger den möjliga reella konkurrens som kan utgöras av
nytillkomna företag på de viktigaste rutterna.

                                                  
41 Mål nr T-395/94 R Atlantic Container Line och andra mot kommissionen, REG 1995, s. II-595.
42 Mål nr C-149/95 P (R) Kommissionen mot Atlantic Container Line och andra, REG 1995, s. I-2165.
43 Kommissionens pressmeddelande nr IP/95/646, 21.6.1995.
44 Beslut av förstainstansrättens ordförande den 22 november 1995, mål nr T-395/94 R II Atlantic Container Line och

andra mot kommissionen (har ännu inte publicerats).
45 EGT L 155, 26.6.1993, s. 18.
46 EGT C 322, 2.12.1995, s. 15.
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Det är mot denna bakgrund som kommissionens godkännande av sammangåendet mellan Swissair-
Sabena skall ses, samt även de villkor kommissionen ställde för att bevilja undantag för alliansen
mellan Lufthansa och SAS.

Lufthansa/SAS

77. Det generella samarbetsavtalet mellan Lufthansa och SAS går ut på att etablera ett integrerat
luftfartssystem mellan de båda bolagen, baserat på varaktiga relationer inom affärs- och
driftsområdena, något som framförallt innebär en integration av bolagens världsomspännande nät. Det
kommersiella samarbetet kommer att vara särskilt väl utvecklat på rutterna mellan Skandinavien och
Tyskland där parterna har för avsikt att etablera ett samriskföretag.

78. Kommission har tillkännagivit47 att även om avtalet ifråga på ett betydande sätt begränsar
konkurrensen på de relevanta marknaderna och framförallt på rutterna mellan Skandinavien och
Tyskland, så finner kommissionen att avtalet bör kunna beviljas undantag på vissa villkor vars syfte
är att säkerställa att en tillräcklig aktuell och potentiell konkurrens upprätthålls.

Villkoren gäller framförallt att Lufthansa och SAS skall göra en frysning av antalet turer, och ge andra
bolag som inte deltar i ett bonusprogram möjlighet att delta i Lufthansas och SAS:s bonusprogram,
samt att Lufthansa och SAS på vissa villkor åläggs att ingå interlining-avtal med nytillkomna
konkurrenter, och att vissa samarbetsavtal med andra bolag skall avslutas samt att Lufthansa och SAS
gör ett visst antal slots tillgängliga på vissa överbelastade flygplatser så att nytillkomna konkurrenter
kan få tillträde till marknaden.

Den 16 januari 1996 fattade kommissionen beslut om undantag. 

D - Transeuropeiska nät och konkurrensreglerna

79. Under loppet av 1996 har kommissionen studerat förhållandet mellan den privata
finansieringen av transeuropeiska nät och tillämpningen av konkurrensreglerna. De slutsatser som
dragits av detta har inlemmats i den allmänna rapporten om transeuropeiska nät som Europeiska rådet
i Madrid den 15 och 16 december 1995 med tillfredsställelse tog till protokollet. I denna rapport har
kommissionen fastställt följande riktlinjer för behandlingen av konkurrensfrågor och har meddelat att
en "one-stop help-desk" (fax: +32-2-295 65 04) för de projektansvariga har upprättats för att
tillhandahålla ytterligare information om dessa riktlinjer.

80. Kommissionen har för avsikt att tillämpa följande huvudkriterier vid bedömningen av de
ärenden som föreläggs den: (i) När det organ som kontrollerar infrastrukturen önskar ge
transportföretag möjlighet att reservera kapacitet ända från projektets början, är det önskvärt att alla
företag inom gemenskapen som skulle kunna vara intresserade erbjuds denna möjlighet; (ii) Den
kapacitet som reserveras ett företag måste överensstämma med företagens direkta eller indirekta
finansiella åtaganden och motsvara planerade operativa behov under en rimlig tidsperiod; (iii) En ny
infrastruktur överbelastas i allmänhet inte från början. Följaktligen bör ett företag eller en
sammanslutning av företag i den bemärkelse som avses i artikel 3 förordning nr 91/440/EEG inte få
sig tilldelat hela den disponibla kapaciteten. En del av hela kapaciteten måste förbli disponibel så att
andra företag får möjlighet att driva konkurrerande tjänster; (iv) De företag som innehar

                                                  
47 EGT C 201, 5.8.1995, s. 2.
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nyttjanderättigheter kan inte motsätta sig att dessa rättigheter upphävs om de inte utnyttjas; (v)
Giltighetstiden för avtal genom vilka kapacitet reserveras får inte vara orimligt lång och giltighetstidens
längd skall fastställas från fall till fall.

Denna uppräkning av kriterier är inte uttömmande och föregriper inte hur kommissionens slutligen
kommer att ta ställning mot bakgrund av de enskilda projektens särdrag.

81. Kommissionen kommer att lägga sig vinn om att behandla anmälningar om avtal i förbindelse
med finansieringen av transeuropeiska nät skyndsamt. Framförallt har kommissionen för avsikt att fatta
ett slutligt beslut inom högst sex månader, förutsatt att parterna har kontaktat berörda avdelningar inom
kommissionen innan avtalen sluts.

Gas Interconnector

82. I vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, påpekade kommissionen hur viktiga
de nya europeiska infrastrukturnäten är och hur dessa kan bidra till att övervinna splittringen av vissa
marknader i Europa.

Kommissionen skickade den 17 maj 1995 en administrativ skrivelse för att godkänna ett
samriskföretag mellan nio ledande europeiska gasbolag. Avsikten med samriskföretaget är att
konstruera och driva en förbindelse för distribution av gas under havet mellan Förenade kungariket
och Belgien, framförallt en högtryckspipeline för distribution av gas som kommer att bli den första
förbindelsen mellan Förenade kungariket och gasmarknaderna på kontinenten.

Eftersom tredje parter har möjlighet att få tillträde till transportkapacitet genom gasförbindelsen, på
villkor som kan förhandlas fritt och eftersom projektet kommer att möjliggöra konkurrens mellan
marknader som än så länge är åtskilda fann kommissionen att samriskföretagets konkurrensbefrämjande
effekter klart uppväger konkurrensbegränsningarna. Kommissionen säkerställde också i sin
administrativa skrivelse att avtalen i praktiken kommer att fungera så att den eventuella efterfrågan på
återflödeskapacitet effektivt kan mötas. 

E - Konkurrens och miljö

83. Kommissionen har under 1995 haft möjlighet att uppmärksamma hur den tänker tillämpa
konkurrenspolitiken inom miljöområdet, framförallt på frivilliga avtal48.

84. I gemenskapens miljöpolitik läggs stor vikt vid principen att "förorenaren betalar". Hur
effektivt principen verkar beror bland annat på hur den prismekanism fungerar som ska omvandla en
förvärvsverksamhets negativa påverkan på miljön till omkostnader. För att prismekanismen korrekt ska
kunna fungera som indikator, måste företagen ta med de kostnader som är förbunda med miljöskyddet
i den egna budgeten. Principen "förorenaren betalar" utesluter inte att statsstöd för miljöskydd kan
beviljas under vissa förutsättningar(se nedan.

De metoder som finns för att uppnå en mer miljövänlig fördelning av resurserna är direkta föreskrifter,
beskattning, så kallade frivilliga avtal och självreglering. Frivilliga avtal är avtal mellan industrin och

                                                  
48 Se dokumentet "Konkurrens och miljö" som generaldirektorat IV lade fram vid den rundabordskonferens om miljö

och konkurrens som organiserats av OECD:s utskott för konkurrensrätt och konkurrenspolitik i Paris, i maj 1995.
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myndigheterna, som omfattar ett visst antal miljömålsättningar som ska genomföras av den berörda
sektorn enligt en tidsplan. De frivilliga avtalen kan gälla både målsättningarna och medlen för att
uppnå dessa.

Användandet av frivilliga avtal ökar i de flesta OECD-länderna parallellt med att det finns en tendens
till avreglering och färre statliga ingrepp.

I likhet med självreglering anses frivilliga avtal ofta vara en lösning som är mindre byråkratisk och
mer flexibel än de mer traditionella tillvägagångssätten. Emellertid kan frivilliga avtal och
självreglering utgöra sådana begränsningar av konkurrensen som avses i artikel 85.1 i Romfördraget.
Kommission behandlar för övrigt flera klagomål om detta.

85. I sin analys av de enskilda ärendena väger kommissionen de konkurrensbegränsningar som
uppstår till följd av avtalet mot de miljömässiga målsättningar som kan realiseras. För detta tillämpas
principen om proportionalitet enligt artikel 85.3. Framförallt ses förbättringar av miljön som ett
element som bidrar till att förbättra produktionen och till att främja tekniskt eller ekonomiskt
framåtskridande.

Kommissionen har emellertid för avsikt att fortsatt stå fast vid principen om att de nationella
marknaderna inte får stängas för utländska operatörer. Kommissionen kommer vidare att vara mycket
uppmärksam på problem i samband med tredje parters tillträde till ett system och på de avtal som
eventuellt kan ha som effekt att en produkt utestängs från marknaden. 

Likaledes intar kommissionen en negativ ståndpunkt gentemot att taxor eller priser fastställs
multilateralt till följd av att ett avtal avseende miljön slutits. Dock kommer kommissionen att för varje
enskilt fall undersöka huruvida denna typ av överenskommelse är nödvändig.En
miljöskyddsmålsättning tycks i sig inte skapa ett nödvändigt behov av gemensamt fastställda priser.

F - Marknader för produkter i efterföljande led (sekundärprodukter)

86. Många av de klagomål som kommissionen har mottagit rör påstått missbruk av en
dominerande ställning på marknaden för produkter i efterföljande led, såsom reservdelar,
förbrukningsvaror eller underhållstjänster. Dessa produkter används tillsammans med en primär produkt
och måste vara tekniskt kompatibla med denna (t.ex. kringutrustning till maskin- eller programvara
till datorer). Således finns det för dessa produkter i efterföljande led endast få eller inga
ersättningsprodukter bortsett från de reservdelar eller tjänster som leverantören av primärprodukten
tillhandhåller. Detta leder till frågan om huruvida en tillverkare av en produkt som befinner sig i en
icke- dominerande ställning kan komma att hamna i en dominerande ställning i förhållande till en
ganska liten marknad för produkter i efterföljande led, dvs. sekundärprodukter som är kompatibla med
en viss typ av primärprodukter från tillverkaren. 

Denna fråga är mycket komplicerad. Tillverkarna av primärutrustning hävdar att det inte kan skapas
dominerande ställningar på marknaden för produkter i efterföljande led om det inte förekommer någon
dominans på den primära produktmarknaden, eftersom potentiella köpare helt enkelt skulle sluta att
köpa primärprodukterna om priserna för delar eller tjänster höjdes. Teorin förutsätter att det blir en
lämplig reaktion på primärproduktmarknaden till följd av konsumenternas förmåga att beräkna de
sammanlagda kostnaderna för produkten under dess livstid, inklusive alla reservdelar,
förbrukningsvaror,kvalitetsförbättringar, tjänster och så vidare. Dessutom förutsätts att det inte är
möjligt att göra prismässig diskriminering mellan potentiella nya kunder och gamla kunder som redan
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har en bindning till produkten eller att kostnaderna för att byta är låga för den senare. Å andra sidan
kommer klagande som producerar förbrukningsvaror eller tillhandahåller underhållstjänster i
dominerande ställning på marknaden för produkter i efterföljande led om marknadsandelarna är höga
på dess marknader, dvs. detta synsätt fokuserar enbart på produkter i efterföljande led utan att
analysera vilka eventuella effekter som kan komma från primärmarknaden.

Enligt kommissionen återspeglar inte något av dessa synsätt verkligheten. Kommissionen har alltid
definierat dominerande ställning som en möjlighet att, i viss utsträckning, agera oberoende av
konkurrenter och konsumenter. Därför krävs det grundlig faktainsamling och djupgående analys från
fall till fall. För att bedöma en dominerande ställning i detta avseende kommer kommissionen att ta
hänsyn till alla viktiga faktorer, som primärproduktens pris och livstid, genomskinlighet hos
sekundärprodukternas priser, sekundärprodukternas pris i förhållande till primärproduktens värde,
informationskostnader och andra faktorer som till en del redan nämnts ovan. Högsta domstolen i USA
intog en liknande hålllning i sitt beslut i Kodak-ärendet år 1992. 

Pelikan/Kyocera

87. Kommissionen intog denna hållning då den år 1995 avvisade ett klagomål som inlämnats av
Pelikan, ett tyskt företag som tillverkar kolpatroner till skrivare. Klagomålet gällde Kyocera, ett
japanskt företag som tillverkar skrivare och kolpatroner till dessa skrivare. Pelikan påstår i sitt
klagomål att Kyocera vidtagit en del åtgärder för att driva bort Pelikan från marknaden för kolpatroner
och Pelikan anklagar Kyocera bland annat för att ha missbrukat sin dominerande ställning på
marknaden för produkter i efterföljande led även om Kyocera uppenbarligen inte var i dominerande
ställning på primärmarknaden. Bortsett från det faktum att det inte fanns några bevis för att det
förekommit sådana förfaranden som kunde betecknas som överträdelser, fann kommissionen inte att
Kyocera hade någon dominerande ställning på marknaden för förbrukningsvaror. Detta berodde på
vissa särdrag hos primär- och sekundärmarknaderna. Således var köparna välunderrättade om priset
för förbrukningsvaror och verkade ta hänsyn till detta vid sitt beslut att köpa en skrivare. "Total
kostnad per sida" var ett av de vanligaste kriterier som kunderna tog hänsyn till vid val av skrivare.
Detta berodde på det faktum att de totala kostnaderna för förbrukningsvaror under skrivarens livstid
(främst kolpatroner) utgjorde en stor del av skrivarens värde. Om priserna för förbrukningsvaror för
ett skrivarmärke steg, skulle konsumenterna ha starka skäl att köpa ett annat skrivarmärke. Dessutom
fanns det inga bevis för att det skulle finnas möjlighet för prisdiskriminering mellan gamla kunder med
en bindning till produkten och nya kunder. 

G - Fria yrken

88. Fri rörlighet för yrkesverksamma inom fria yrken inom gemenskapen har som följd att vissa
begränsande förfaranden inom detta område troligtvis kommer att påverka handeln mellan
medlemsstaterna ännu mer. Ett ökande antal ärenden inom detta område är att vänta.
Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen uppmanat kommissionen att tillämpa konkurrensreglerna
på fria yrken49. 

                                                  
49 Uttalande om den nittonde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 9 (iii) och uttalande om den tjugonde rapporten

om konkurrenspolitiken, punkt 38 och kommissionens svar på detta, i den tjugoförsta rapporten om
konkurrenspolitiken, s. 233-234.
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Coapi

89. Kommissionen fattade den 30 januari beslut i enlighet med artikel 85 om tillämpning av
konkurrensreglerna på området för fria yrken.

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) är yrkesorganisationen för ombud för
immaterialrättigheter i Spanien. Den består av alla verksamma ombud i Spanien. Ombud för
immaterialrättigheter arbetar som rådgivare åt allmänheten och bistår och representerar kunderna i
rättsfall angående immaterialrättigheter.

Kommissionen fann att Coapis allmänna mötes fastställande av gemensamma minimitaxeskalor för de
gränsöverskridande tjänster som medlemmarna tillhandahåller utgör en överträdelse av artikel 85.1. 

I överensstämmelse med gällande gemenskapslagstiftning bekräftade kommissionen att det nationella
regelverket inom ramarna för vilket dessa avtal eller beslut för fria yrken kommer till stånd, inte är
relevant vad gäller tillämpningen av artikel 85. Även om de nationella myndigheterna skulle
uppmuntra till ett sådant förfarande eller delegera till en sammanslutning av företag rätten att fastställa
vilka priser dess medlemmar skall ta ut, så skulle sammanslutningens utövande av denna rätt ändå inte
undgå tillämpningen av artikel 85 i Romfördraget. 

H - Subsidiaritet och decentralisering

90. I sitt tal till Europaparlamentet med anledning av den inledande debatten vid insättandet av
den nya kommissionen, talade ordföranden för den Europeiska kommissionen med särskilt eftertryck
om nödvändigheten av att hela tiden koncentrera sig på det väsentligaste: "Less action, but better
action".

Vad gäller ärenden som omfattas av artiklarna 85 och 86 tillämpar kommissionen denna princip genom
att kommissionens ingrepp begränsas till de fall som har en effekt på konkurrensens och som märkbart
kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Med tanke på det ansvar som åligger kommissionen,
som ensam har rätt att tillåta konkurrensbegränsande avtal, vill kommissionen uppmuntra till
decentralisering, särskilt i fall som kan leda till beslut om förbud. 

1. Avtal av mindre betydelse

91. Avtal som endast påverkar handeln mellan medlemsstaterna eller konkurrensen på ett
försumbart sätt omfattas inte av förbudet mot begränsande avtal såsom avses i artikel 85.1. Förbudet
avser bara sådana avtal som märkbart påverkar marknadsförhållandena. Därför är det väsentligt att
kommissionen gör en grundlig analys av marknaden för vilken avtalen gäller.

I kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse fastställs kvantitativa kriterier för att
ge vägledning om den konkreta innebörden av begreppet "märkbart". Trots den senare tidens höjning
av tröskelvärdena50, tror man att det kan vara berättigat med en ytterligare översyn av begreppet avtal
av mindre betydelse. Kommissionen har därför inlett interna överläggningar i denna fråga, med avsikt
att lägga fram nya förslag för diskussion under 1996.

                                                  
50 Kommissionens tillkännagivande om uppdateringen av 1968-års meddelande om avtal av mindre betydelse, EGT

C 368, 23.12.1994.
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2. Decentralisering

92. I sina ansträngningar att först och främst behandla ärenden med en väsentlig
gemenskapsdimension uppmanar kommissionen också till en tillämpning av gemenskapens
konkurrenslagstiftning även på nationell nivå. Kommissionen menar att det normalt inte finns
tillräckligt gemenskapsintresse av en granskning av ett klagomål när klaganden kan säkerställa
tillräckligt skydd för sina rättigheter vid en inhemsk domstol51. I domarna i SACEM-ärendet av den
24 januari 1995 fastställde förstainstansrätten närmare de villkor enligt vilka kommissionen har rätt
att avvisa ett klagomål på grund av att det saknar tillräckligt gemenskapsintresse52. Under 1995 kunde
ett flertal ärenden arkiveras på grundval av detta.

93. Ett viktigt steg framåt i strävandena att decentralisera utgörs av kommissionens
tillkännagivande om samarbete mellan nationella domstolar och kommissionen vid tillämpningen av
artiklarna 85 och 8653. Under 1995 har flera nationella domstolar kunnat förlita sig på den
samarbetesmekanism som fastställs i tillkännagivandet för att få information från kommissionen i
konkurrensärenden.

I ett avgörande av den 12 december 199554 fann domstolen att samma principer för samarbete mellan
kommissionen och de nationella domstolarna är tillämpliga inom jordbruksområdet där det i förordning
nr 26 fastställs i vilken omfattning gemenskapens konkurrensregler är tillämpliga. Det är värt att
uppmärksamma att enligt domstolens dom kan den nationella domstolen i sin bedömning beakta de
kriterier som fastställts i Europadomstolens rättspraxis och i kommissionens praxis, något som framgår
inte bara genom de beslut den fattat utan framförallt också genom dess rapporter om
konkurrenspolitiken och dess meddelanden.

94. Inte bara de nationella domstolarna utan också de nationella konkurrensmyndigheterna har en
viktig uppgift att fylla när det gäller att stärka tillämpningen av gemenskapens konkurrenslagstiftning
och allmänt säkerställa fri konkurrens i unionen. I sådana fall då en märkbar ekonomisk påverkan gör
sig gällande i en enda medlemssstat står de nationella myndigheterna närmre marknaden och kan
därigenom vara bättre skickade att handlägga ärendet.

Kommissionen har fortsatt arbetet med att sammanställa ett tillkännagivande om samarbete mellan
kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter55. Häri fastslås att kommissionen ska informera
och samråda med de nationella myndigheterna i fall då de senare tillämpar artiklarna 85.1 och 86 eller
nationella konkurrenslagar i ärenden med gemenskapsdimension. Ett utkast har redan överlämnats till

                                                  
51 Förstainstansrätten godkände detta förfarande för första gången i sin dom av den 17 september 1992 i mål nr T-

24/90 Automec mot kommissionen, REG 1992, s. II-2223, punkt 91-94. 
52 Mål nr T-114/92 BENIM mot kommissionen, REG 1995, s. II-147 och mål nr T-5/93 Tremblay mot kommissionen,

REG 1995, s. II-185. Förstainstansrätten angav med hänvisning till domen i Automec II-målet att kommissionen
för att säkerställa gemenskapens intressen måste väga vilken betydelse den påstådda överträdelsen har för den
gemensamma marknaden mot vilka möjligheter kommissionen har att bevisa överträdelsen och hur omfattande de
nödvändiga undersökningarna för att genomdriva konkurrensreglerna blir. Kommissionen kan komma att ta hänsyn
till det faktum att en nationell domstol eller konkurrensmyndighet redan behandlar ett ärende angående ett avtals
eller ett förfarandes förenlighet med artikel 85 och 86.

53 EGT C 39, 13.2.1993, s. 6.
54 I de förenade målen nr C-319/93, C-40/94 och C-224/94, Dijkstra/Frico Domo, van Roessel/Campina Melkunie,

de Bie/Campina Melkunie (har ännu inte publicerats). 
55 De slutsatser som dragits av en särskilt tillsatt grupp, bestående av representanter för nationella myndigheter och

för kommissionen och som godkänts av generaldirektörerna för konkurrensområdet år 1994, gav kommissionen
inspiration till utkastet. Se den tjugofjärde årliga rapporten om konkurrenspolitiken (1994) punkterna 40-42.
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medlemsstaterna för samråd. Ytterligare samråd med intresserade tredje parter kommer att följa med
utgångspunkt från ett utkast till ett tillkännagivande som kommissionen tänker publicera under 1996.

95. Decentraliseringen får emellertid inte leda till att gemenskapslagstiftningen tillämpas på olika
sätt på olika håll inom Europeiska unionen. Kommissionen eftersträvar därför innehållsmässig och
tillämpningsmässig enhetlighet avseende nationell konkurrenslagstiftning. Detta sker inte genom
formell harmonisering utan genom att man utvidgar och skapar kontinuitet i kontakterna och
samarbetet mellan gemenskapen och de nationella myndigheterna. 

I nuläget har nio medlemsstater konkurrenslagar med avseende på konkurrensbegränsande avtal och
missbruk av dominerande ställning som i stort motsvarar gemenskapens lagar. De flesta övriga
länderna överväger att göra ändringar av nationell lagstiftning för att harmonisera den med
gemenskaplagstiftningen. Denna "mjuka harmoniseringsprocess" är en naturlig följd av
integreringsprocessen som skapar krav på enhetliga spelregler för hela gemenskapen.
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I - Statistisk översikt

Diagram 1 : Nya ärenden
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96. Under årets lopp mottog kommissionen 559 nya ärenden, inklusive 368 anmälningar, 145
klagomål och 46 ärenden som inletts på kommissionens eget initiativ. Detta motsvarar en ökning med
mer än 42 % i jämförelse med år 1994 och överstiger det genomsnittliga antalet inkommande ärenden
under den senaste 8 åren med mer än 32 %.

Nästan halva ökningen i nya ärenden (78 ärenden)kan förklaras med överföringen av pågående ärenden
från EFTA:s övervakningsmyndighet efter Sveriges, Finlands och Österrikes anslutning till unionen.
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Diagram 2 : Behandlade ärenden
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97. Under årets lopp avslutade kommissionen sammanlagt 433 ärenden, varav 419 ärenden
avslutades genom ett informellt förfarande (inklusive administrativa skrivelser, avvisande av
klagomål och administrativt avslutande av en akt56) och 14 genom formella beslut. Under
1995 minskade antalet avslutade ärenden med 23,4 % jämfört med 1994.

                                                  
56 Målen har avslutats eftersom avtalen inte längre var giltiga och effekterna härav var för små för att ge anledning

till ytterligare undersökningar eller klagomålen hade dragits tillbaka eller dragits i tvivelsmål eller för att
undersökningarna inte hade avslöjat några konkurrensbegränsande förfaranden.
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Diagram 3 : Utveckling av det sammanlagda antalet ärenden
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98. Det sammanlagda resultatet av antalet inkommande ärenden och antalet avslutade ärenden
under 1995 visar för första gången sedan 1988 på en ökning av det totala antalet oavslutade ärenden
i slutet av året. Ökningen är emellertid ganska oansenlig, då den är lägre än 12 %, respektive lägre
än 5 %, om det ökade antalet akter från de nya medlemsstaterna inte tas med i beräkningen. Det
nuvarande sammanlagda antalet ärenden är fortfarande ansenligt lägre än de mer än 3000 ärenden som
var oavslutade i slutet av 1980-talet och motsvarar i stort sett antalet ärenden under behandling.

Kommissionen står emellertid fast vid sin ambition att ytterligare minska det totala antalet ärenden,
framförallt genom att ytterligare öka förfarandenas effektivitet och genom att främja decentraliserad
tillämpning av konkurrensreglerna när så är lämpligt.
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II - Statliga monopol och monopolrättigheter : artiklarna 37 och 90

A - Inledning

1. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i centrum för kommissionens
avregleringspolitik

99. Kommissionen fortsatte sin politik för avreglering och öppning för konkurrens av vissa
sektorer som av tradition varit monopoliserade, såsom telekommunikation, energi, posttjänster och
transporter. För det första är dessa sektorer så viktiga för den enskilda konsumenten och för
konkurrenskraften, tillväxten och skapandet av sysselsättning i den europeiska ekonomin som helhet
att de effektivitetsvinster som införandet av en viss grad av konkurrens medför har övergripande
positiva återverkningar på det europeiska samhället. För det andra kan man inte tala om en sann inre
marknad så länge dessa nödvändiga sektorer fortsätter att vara organiserade som nationella monopol.

Betydelsen av dessa sektorer för samhället samt deras särskilda egenskaper, såsom en organisation som
bygger på nätverk, har historiskt sett gjort att de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna beviljat
särskilda eller exklusiva rättigheter eller till att de tillåtit andra konkurrensbegränsningar till förmån
för offentliga eller privata företag i utbyte mot att dessa utfört tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
som t.ex. att ge alla medborgare tillgång till samhällsomfattande tjänster på fastställda villkor och till
rimliga priser. 

Kommissionen har alltid erkänt att dessa mål av allmänt ekonomiskt intresse är berättigade, men anser
att de metoder som använts för att säkerställa dem inte alltid längre är motiverade, framför allt på
grund av tekniska framsteg och användarnas nya behov, men även på grund av själva integrationen
av de europeiska ekonomierna. Detta gäller särskilt informationssamhället, som skall ge tillväxt och
skapa nya tjänster och arbetstillfällen under de närmaste åren. 

Det är därför nödvändigt att mot bakgrund av dessa nya omständigheter se över vilka instrument som
är lämpliga för att garantera medborgarna allmänna tjänster av god kvalitet. Kommissionen anser att
införandet av konkurrens i många fall kan förbättra tjänsternas kvalitet, möjliggöra innovation och
skapa nya arbetstillfällen samt leda till lägre priser till förmån för konsumenterna. Avlägsnandet av
hinder för fri konkurrens är dock endast en del av kommissionens avregleringspolitik. Å ena sidan
kommer det ofta att bli nödvändigt att anta nya rambestämmelser för att säkerställa att de
samhällsomfattande tjänsterna garanteras i en konkurrensutsatt miljö. Å andra sidan erkänner
kommissionen i de fall då vissa konkurrensbegränsningar är oundvikliga för att en samhällsomfattande
tjänst skall kunna bibehållas, att dessa begränsningar kan vara berättigade med hänsyn till
gemenskapslagstiftningen (även den om statligt stöd).

Kommissionen anser att utvecklingen av konkurrenspolitiken är fullständigt förenlig med åtagandet
att tillhandahålla allmänna tjänster. Dessutom är det lämpligt att betona att avreglering av en sektor
inte är samma sak som att privatisera de offentliga företag som är verksamma inom sektorn. Även om
det i vissa fall är gemenskapsregler som leder till införandet av konkurrens, säger dessa ingenting om
att företagen skall vara offentliga eller privata. 
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2. Direktiven enligt artikel 90.3 i Romfördraget

100. För att kommissionen skall kunna införa konkurrens ger artikel 90.3 i Romfördraget den
befogenhet att anta beslut eller direktiv som är bindande för medlemsstaterna. Denna sistnämnda
möjlighet stöter ibland på motstånd från vissa parter. 

I själva verket har EG-domstolen fastställt att även om artikel 90.3 ger kommissionen befogenhet att
anta direktiv, så ger artikel 90.3 den endast befogenhet att antingen införa allmänna bestämmelser som
definierar de skyldigheter medlemsstaterna redan har enligt fördraget vad gäller offentliga företag och
företag med särskilda eller exklusiva rättigheter, eller att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för
att den skall kunna utöva sin övervakningsfunktion.

Den befogenhet kommissionen har enligt artikel 90.3 är därför annorlunda och mer begränsad än
Europaparlamentets och rådets befogenheter att anta direktiv. Kommissionen får inte ålägga
medlemsstaterna nya skyldigheter, utan enbart fastställa de konkreta skyldigheter de redan har enligt
fördraget på ett sätt som är tillämpligt på alla medlemsstater. Omfattningen av kommissionens
skyldigheter och befogenheter är följaktligen beroende av räckvidden av de bestämmelser som
kommissionen skall säkerställa efterlevnaden av.

Kommissionen har alltid utövat denna möjlighet med försiktighet. Sådana direktiv som avses i artikel
90.3 har endast använts i situationer då många överträdelser av de grundläggande bestämmelserna i
Romfördraget begåtts och därmed gjort direktiven nödvändiga för att undvika alltför många
överträdelseförfaranden och för att säkerställa ett minimum av rättssäkerhet för de ekonomiska
aktörerna57. Dessa initiativ har i allmänhet tagits till följd av att rådet eller Europaparlamentet uttryckt
farhågor. Kommissionen har alltid fäst största vikt vid att använda detta instrument inom ramen för
ett öppet och överblickbart förfarande som inriktas på en så bred dialog som möjligt med unionens
övriga institutioner, medlemsstaterna och berörda parter.

Vanligtvis tillämpas detta tillvägagångssätt under hela ärendeberedningen och fram till kommissionens
offentliggöranden av grönböcker eller diskussionsunderlag som inledning till en debatt inom ramen
för ett offentligt samrådsförfarande. På grundval av i första hand dessa samråd, undersökningar
genomförda av experter samt information som kommissionen samlat in antar kommissionen, vid en
första läsning, ett utkast till direktiv som överlämnas till Europaparlamentet, till Ekonomiska och
sociala kommittén, till Regionkommittén och till medlemsstaterna för synpunkter. Utkastet
offentliggörs även i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i syfte att ge berörda parter möjlighet
att lämna in synpunkter.

                                                  
57 Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan

medlemsstater (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35), ändrat genom kommissionens direktiv 85/413/EEG av den
24 juli 1985 (EGT L 229, 28.8.1985, s. 20) och genom kommissionens direktiv 93/84/EEG av den
30 september 1993 (EGT L 254, 12.10.1993, s. 16), kommissionens direktiv 88/301/EEG av den 16 maj 1988 om
konkurrens på marknaderna för teleterminalutrustning (EGT L 131, 27.5.1988, s. 73), kommissionens direktiv
90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster (EGT L 192, 24.7.1990, s. 10),
ändrat genom kommissionens direktiv 94/46/EG av den 13 Oktober 1994 om ändring av direktiv 88/301/EEG och
direktiv 90/388/EEG särskilt med avseende på satellitkommunikation (EGT L 268, 19.10.1994, s. 15) och genom
kommissionens direktiv 95/51/EG av den 18 oktober 1995 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på
avskaffande av begränsningarna för användning av kabeltelevisionsnät för tillhandahållande av redan avreglerade
tjänster (EGT L 256, 26.10.1995, s. 49).

KONK. RAP. 1995



XXV:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN - KOM(96)126 slutlig 51

Kommissionens slutliga antagande av ett direktiv enligt artikel 90.3 föregås alltid av ett noggrant
beaktande av de inkomna synpunkterna och framför allt av eventuella synpunkter från
Europaparlamentet, medlemsstaterna, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. 

Diskussionerna under 1995 om direktiven om kabeltelevisionsnät, mobil kommunikation och
fullständig avreglering av telekommunikationer är goda exempel på detta tillvägagångssätt.

3. Kommissionens övriga möjligheter

101. Enligt artikel 90.3 får kommissionen även anta enskilda beslut. Det rör sig om tillfälliga
rättsakter om tillämpning av gemenskapslagstiftningen i konkreta fall, till sin innebörd mycket lika
dem som kommissionen utfärdar inom andra områden (stöd). Dessa rättsakter är dessutom föremål för
en legalitetskontroll i EG-domstolen. 

I vissa fall kan kommissionen i syfte att öka rättssäkerheten och öppenheten anse det nödvändigt att
förklara vilka kriterier den avser att tillämpa när den övervakar att medlemsstaterna och företagen inom
en viss sektor respekterar gemenskapslagstiftningen. Utkastet till meddelande om tillämpning av
fördragets regler på postsektorn, vilket offentliggjordes 1995, är ett exempel på den typen av initiativ. 

B - Telekommunikation

1. Allmänna åtgärder

102. Kommissionen fortsatte med stöd av rådet och Europaparlamentet sina åtgärder för att främja
avregleringen vad gäller telekommunikationer.

Den 25 januari 1995 antog kommissionen del två av grönboken om avregleringen av infrastruktur för
telekommunikation. I grönboken undersöks vad som krävs föreskriftsmässigt för att säkerställa full
konkurrens inom telekommunikationssektorn inom den tidsram som rådet kommit överens om58. Efter
ett brett samråd om grönboken antog kommissionen den 3 maj 1995 ett meddelande om samrådet59,
i vilket resultatet av detta samråd sammanfattades och följaktligen även omfattande de nödvändiga
stegen för att uppnå full avreglering samt upprättandet av tydliga rambestämmelser. Dessa omfattar
följande:

- Den 1 januari 1998 skall alla återstående exklusiva och särskilda rättigheter upphöra både för
taltelefoni och när det gäller konkurrens mellan telenät genom direktiv enligt artikel 90 som
omfattas av EU:s konkurrenslagstiftning.

- Finansieringen av samhällsomfattande tjänster och förtydligandet av villkoren för samtrafik
skall säkerställas genom vidareutveckling av regelverket varigenom öppna nät tillhandahålls
(ONP).

- Regelverken på nationell och europeisk nivå skall vidareutvecklas och framtida samspel mellan
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning inom denna sektor diskuteras. 

Tre förslag till direktiv från kommissionen som utarbetats med hänvisning till artikel 90.3 i detta
sammanhang diskuterades eller antogs under året.

                                                  
58 Rådets resolution av den 22 december 1994 om principerna och tidsplanen för avregleringen av infrastrukturen för

telekommunikation, 94/C379/03, EGT C 379, 31.12.1994, s. 4.
59 KOM(95)158.
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2. Direktivet om avreglering av kabel-TV

103. Den 18 oktober antog kommissionen ett direktiv enligt vilket användningen av infrastruktur
för kabel-TV för tillhandahållande av redan avreglerade teletjänster60. Utkastet hade givits ut för ett
offentligt samrådsförfarande den 21 december 199461. Även om kommissionen inte är bunden av
särskilda krav i fördraget, har den försökt att etablera ett överblickbart och öppet förfarande för
antagandet av direktiv enligt artikel 90.3. De över fyrtio skriftliga synpunkter som inkommit gav i stort
sett stöd för kommissionens utkast.

Direktivet innehåller bestämmelser om avskaffande av alla begränsningar som gäller användningen av
överföringskapaciteten genom kabeltelevisionsnät för alla teletjänster, med undantag av allmän
taltelefoni, från och med den 1 januari 1996, och säkerställer för det första att kabeltelevisionsnät får
sammankopplas med de nationella allmänt tillgängliga telenäten och för det andra får sammankopplas
med varandra. I direktivet krävs även att medlemsstaterna sörjer för redovisningsmässig öppenhet och
åtskiljandet av den ekonomiska redovisningen för de två affärsverksamheterna så snart omsättningen
på marknaden för telekommunikationer uppgår till 50 miljoner ecu.

Detta direktiv är endast ett första steg mot målet att avreglera infrastrukturerna, vilket kommer att
genomföras i och med direktivet om full konkurrens. Detta första steg kommer också att göra det
lättare att på ett effektivt sätt tillhandahålla redan avreglerade tjänster efter den 1 januari 1996. 

3. Direktivet om avreglering av mobiltelefoni

104. Det andra direktivet gäller avreglering av mobil- och personkommunikation. Kommissionen
offentliggjorde ett utkast för ett offentligt samrådsförfarande den 1 augusti 199562, och uppmanade till
inlämning av synpunkter inom två månader. Utkastet överlämnades även till rådet, Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Synpunkterna var på det hela taget positiva
till utkastets lydelse. 

Vid sitt möte den 20 december 1995 godtog Europeiska kommissionen i princip detta direktiv enligt
artikel 90.3. Direktivet antogs formellt den 16 januari 199663. Kommissionens mål är att säkerställa
en sund konkurrensnivå både för beviljande av tillstånd till operatörer och driften av mobiltelefoninäten
i Europeiska unionen. Därigenom skall inträdet av nya företag på marknaden främjas och samtrafik
med nationella nät underlättas. 

Direktivet är avsett att leda till detta genom att det kräver att medlemsstaterna avskaffar exklusiva och
reserverade rättigheter på mobilkommunikationsområdet och utformar om de inte redan har gjort det,
förfaranden för beviljande av tillstånd. Dessutom krävs i direktivet att medlemsstaterna låter nya
företag erbjuda sina tjänster på marknaden för mobilteletjänster genom sina egna infrastrukturer eller

                                                  
60 Kommissionens direktiv 95/51/EG av den 18 oktober 1995 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på

avskaffande av begränsningarna för användning av kabeltelevisionsnät för tillhandahållande av redan avreglerade
teletjänster, EGT L 256, 26.10.1995, s. 49.

61 Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitik (1994), punkt 220.

62 Kommissionens utkast till direktiv om ändring av direktiv 90/388 EEG med avseende på mobil- och
personkommunikation, EGT C 197, 1.8.1995, s. 5.

63 Kommissionens direktiv 96/2/EG av den 16 januari 1996 genom vilket direktiv nr 90/388/EEG ändras vad avser
mobil- och personkommunikationer, EGT L 20, 26.1.1996, s. 59.
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genom så kallade alternativa infrastrukturer. Detta är oundgängligt för att främja konkurrensen,
eftersom de höga avgifterna för och den bristande tillgången till den grundläggande infrastrukturen
över vilken avreglerade tjänster drivs eller tillhandahålls tredje man har försenat spridningen av sådana
tjänster. Detta konstaterade kommissionen i sitt meddelande om utvärderingen av telesektorn 199264.

Medlemsstater med mindre utvecklade telenät (Grekland, Spanien, Irland och Portugal) får om de så
önskar begära en övergångsperiod på upp till fem år. Luxemburg får uppskov på upp till två år,
eftersom dess telenät är mycket litet.

De juridiska motiven för avskaffandet av de särskilda eller exklusiva rättigheterna genom detta direktiv
är att de utgör en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 59. Dessutom är
direktivet grundat på artikel 86, vars punkt 10 i ingressen har följande lydelse:

"De exklusiva rättigheter som för närvarande existerar inom området för mobila
kommunikationer beviljades organisationer som redan hade en dominerande position inom
skapandet av markbaserade nät, eller ett av dess dotterbolag. I en sådan situation innebär dessa
rättigheter ett förstärkande av dessa organisationers dominerande situation och därmed
förstärks den position, vilken enligt domstolens rättspraxis innebär missbruk av dominerande
ställning i motsättning till artikel 86." 

4. Direktivet om full konkurrens

105. I sin resolution av den 22 december 1994, bekräftade ministerrådet återigen att avregleringen
av infrastrukturen för telekommunikation och allmänt tillgängliga taltelefonitjänster skulle vara
genomförd den 1 januari 1998, med övergångsordningar för vissa medlemsstater (dvs. Grekland,
Spanien, Portugal, Irland: upp till fem år; Luxemburg: upp till två år). Kommissionen besvarade detta
genom att föreslå ett åtgärdspaket bestående av två åtgärder: ett kommissionsdirektiv enligt artikel 90.3
om införande av full konkurrens på marknaderna för teletjänster och ett förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv grundat på artikel 100a i Romfördraget i syfte att harmonisera bestämmelserna om
samtrafik. Paketet påvisar därmed behovet av att konkurrenspolitiken utvecklas i nära samarbete med
de mer allmänna aspekterna på gemenskapens politik inom telekommunikationsområdet.

106. Direktivet enligt artikel 90.3 om avreglering av alla teletjänster inbegripet taltelefoni senast
till den 1 januari 1998, med övergånsperioder för vissa medlemsstater, offentliggjordes för synpunkter
den 10 oktober 1995. Begränsningarna för användningen av alternativa infrastrukturer måste upphävas
före 1996 (utom för allmänt tillgänglig taltelefoni, vilken skall avregleras 1998) och villkoren och
reglerna för tillstånd till samtrafik måste fastställas före 1997. I direktivet fastställs även de principer
som måste ligga till grund för beviljande av tillstånd för nya företag på marknaderna för taltelefoni
och infrastruktur för telekommunikation. Dessa principer garanterar att konkurrens införs inom dessa
sektorer och de fastställer även vilka åtgärder som är nödvändiga för att bevara de samhällsomfattande
tjänsterna i medlemsstaterna. Enligt direktivet måste medlemsstaterna även offentliggöra villkoren och
förfarandena för beviljande av tillstånd samt villkoren för samtrafik.

Återigen medger direktivet uppskov på fem respektive två år för medlemsstater med mindre utvecklade
eller små nät.

                                                  
64 Meddelande av den 21 oktober 1992 om 1992 års utvärdering av situationen inom telesektorn, SEK (92) 1048.
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107. Samtidigt som kommissionen upprättade de nämnda rambestämmelserna fortsatte den sitt
arbete för att säkerställa att de befintliga direktiven inom telekommunikationsområdet genomförs
fullständigt, särskilt vad gäller tjänstedirektivet65. Den 4 april utfärdade kommissionen ett meddelande66

om status och genomförande av detta direktiv, vilket bekräftade att kommissionen avser att lösa de
problem och luckor i genomförandet som nämns i direktivet.

5. Överträdelseförfaranden enligt artikel 90.3

108. Förutom att utfärda allmänna tillämpningsdirektiv enligt artikel 90.3, får kommissionen även
fatta beslut mot medlemsstater i enskilda ärenden. Kommissionen meddelade att den avsåg att göra
detta i fråga om eventuell diskriminering av en andra mobiloperatör i flera medlemsstater. Statliga
operatörer har redan väsentliga fördelar gentemot nya företag - såsom tillgången till det allmänna
telenätet, den dominerande ställningen på marknaden och ett etablerat kundunderlag av
mobiltelefonanvändare (ofta har tillståndet att erbjuda mobiltjänster beviljats utan att ha föregåtts av
ett urvalsförfarande). Kommissionen har därför varit noggrann när det gällt att säkerställa att
andraoperatörer behandlas rättvist av medlemsstaterna. Framför allt ifrågasatte kommissionen det
auktionsförfarande som ingick i urvalskriterierna vid val av andraoperatör i ett antal medlemsstater.
Sådana auktioner, vilka analyserades närmare i 1994-års grönbok om mobil- och
personkommunikation67, leder till att tillstånd till andra operatörer inte enbart beviljas på grundval av
en jämförelse av verkliga kvalitativa egenskaper, utan också på grundval av ett finansiellt bud som
överstiger en fastställd tröskel.

Omnitel Pronto Italia

109. Den 4 oktober fattade kommissionen ett formellt beslut enligt artikel 90.368 i ärendet om
diskriminering av Omnitel Pronto Italia i Italien till förmån för Telecom Italia Mobile (den statliga
operatören). Diskrimineringen, som förstärkte Telecom Italia Mobiles dominerande ställning, bestod
i att Omnitel Pronto Italia måste betala en tillträdesavgift för ett GSM-tillstånd. Av Telecom Italia
begärdes ingen liknande avgift och Omnitel kompenserades inte genom mindre strikta regler. I beslutet
fastställdes därför att den italienska regeringen antingen måste ålägga Telecom Italia Mobile att betala
ett motsvarande belopp eller att, efter kommissionens godkännande, vidta korrigerande åtgärder som
är likvärdiga i ekonomiska termer. Dessutom fick de åtgärder som vidtogs inte hämma den konkurrens
som införts genom tillståndet till den andra GSM-operatören.

GSM-radiotelefonitjänster i andra medlemsstater

110. Kommissionen har även vidtagit åtgärder mot ett antal andra länder (inklusive Belgien,
Spanien och Irland) i syfte att upprätta likvärdiga förhållanden för den andra GSM-operatören. Det var
till exempel först efter diskussioner med kommissionen som Belgien åtog sig att avkräva Belgacom
(den statliga operatören) en avgift för dess GSM-tillstånd liknande den som den andra GSM-

                                                  
65 Kommissionens direktiv 90/388/EEG om konkurrens på marknaderna för teletjänster, EGT L 192, 24.7.1990, s.

10. Enligt tjänstedirektivet skall särskilda och exklusiva rättigheter som medlemsstaterna beviljat för
tillhandahållande av alla teletjänster med undantag av taltelefoni avskaffas. Direktivet kom att utgöra en hörnsten
i EU:s rambestämmelser för avreglering av marknaden för telekommunikationer i Europa..

66 Kommissionens meddelande av den 4 april 1995 till Europaparlamentet och rådet om status och genomförande av
direktiv 90/388/EEG om konkurrens på marknaderna för teletjänster, EGT C 275, 20.10.1995, s. 2.

67 Mot ökad personkommunikation - grönbok om ett gemensamt förhållningssätt inom området för mobil- och
personkommunikation i Europeiska gemenskapen, KOM(94)145.

68 EGT L 280, 23.11.1995, s. 49-57. 
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operatören, Mobistar, skulle behöva betala. Kommissionen fortsätter att övervaka förhållandena för
andraoperatörer i medlemsstaterna.

Vebacom

111. Kommissionen har redan vidtagit åtgärder enligt artikel 90 inom andra
telekommunikationsområden. I april 1995 mottog kommissionen ett klagomål enligt artikel 90 från
Vebacom, ett dotterbolag inom telekommunikation till VEBA AG, ett tyskt holdingbolag med andelar
i allmännyttiga företag. Vebacom hade gjort många misslyckade försök att få ett tillstånd för ett
bredbandsnät för telekommunikation grundat på SDH-teknik (synkron digital hierarki), vilket skulle
möjliggöra dataöverföring mellan 36 olika lokalkontor i det tyska offentliga programföretaget ARD.
Kommissionen ansåg preliminärt att klagomålet var berättigat, särskilt eftersom Vebacom avser att
erbjuda en tjänst baserad på en ny teknik (SDH) som inte erbjöds av Deutsche Telekom AG, företaget
med monopol på infrastrukturen i Tyskland. Efter informella diskussioner med kommissionen gick det
tyska ministeriet för post- och telekommunikation med på att bevilja ett tillstånd för upprättandet och
driften av ett alternativt telenät.

C - Energi

112. De ändrade förslag till direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för gas och
elektricitet som kommissionen lade fram den 7 december 1993 fortsatte att vara föremål för en
djupgående analys hos rådet.

113. Även under 1995 har det dock varit omöjligt att göra större framsteg vad gäller avregleringen
av gemenskapens marknader för elektricitet och naturgas vilka fortsätter att med få undantag domineras
av exklusiva rättigheter eller monopol. Ministerrådet kunde vid sitt möte den 20 december inte komma
överens om en gemensam ståndpunkt om utkastet till direktiv om gemensamma regler för den inre
marknaden för elektricitet, även om det spanska ordförandeskapet kunde dra slutsatsen att
förhandlingarna har nått sitt slutskede och att det borde vara möjligt att fatta ett beslut i början av
1996.

114. I början av 1995 och på begäran av rådet undersökte kommissionen möjligheterna till
samexistens mellan kommissionens tillvägagångssätt, vilket innebär att konsumenter och producenter
förhandlar om tillgång till nätet med dess operatör, och det så kallade konceptet om en enda köpare
(en enda enhet inom ett system är ansvarigt för alla köp, försäljningar och allmänna tjänster). I sitt
arbetspapper om organisationen av den inre marknaden för elektricitet69, drog kommissionen slutsatsen
att den ursprungliga modellen med en enda köpare var oförenlig med fördraget och varken skulle leda
till likvärdiga ekonomiska resultat eller till ömsesidighet mellan de två systemen. Kommissionen
föreslog även ett antal ändringar av modellen med en enda köpare som skulle kunna göra det möjligt
för de två systemen att fungera sida vid sida. Dessa ändringar av modellen med en enda köpare
omfattade graden av valfrihet för alla berättigade konsumenter, möjligheten till import och export på
objektiva villkor, åtgärder för att garantera genomblickbarhet och undvika snedvridning av
konkurrensen, garantier för sund konkurrens inom elgenerering och även ett öppnande för oberoende
producenter av den marknaden och möjligheten att bygga direkta ledningar. Vid sitt möte i juni godtog
rådet i princip kommissionens ståndpunkt, genom att dra slutsatsen att de två systemen endast skulle

                                                  
69 SEK(95)464, 22.3.1995.
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kunna fungera tillsammans om modellen med en enda köpare ändrades. Det var dock svårt att nå
enighet om kommmissionens ändringsförslag. 

115. Det spanska ordförandeskapet lade fram en kompromisstext i juli, i vilken alla de politiska
överenskommelser som redan träffats i rådets tidigare slutsatser ingick och även slutsatserna i
kommissionens arbetspapper från i mars. Texten innehöll även förslag till lösningar på hittills olösta
problem. Samexistensen av de två systemen, det med förhandling om åtkomst och det med en enda
köpare, godtogs, men det senare modifierades till att även innesluta ett antal av de begärda
ändringarna. Denna kompromisstext diskuterades livligt under andra halvan av 1995.

116. De två centrala frågor som fortfarande kräver en lösning gäller graden av marknadsöppning
genom en definition av vilka kunder som skall vara berättigade, och särskilt frågan om distributörerna
bör räknas till de berättigade kunder som skall ha rätt att sluta avtal med de mest effektiva
producenterna. Dessutom fruktar vissa medlemsstater att den föreslagna lösningen vad gäller
skyldigheter att tillhandahålla allmänna tjänster skulle kunna missbrukas för att på ett otillbörligt sätt
begränsa konkurrensen. 

117. Kommissionen beklagar att ingen överenskommelse hittills har kunnat träffas med avseende
på förslaget till direktiv, särskilt med tanke på frågans betydelse. Avsaknaden av avreglering inom
energisektorn har för närvarande en mycket negativ inverkan på den europeiska ekonomins
konkurrenskraft, vilket även framfördes i Ciampi-rapporten70.

D - Posttjänster

118. Den 26 juli antog kommissionen en samling åtgärder som grundade sig på ett förslag till
direktiv från Europaparlamentet och rådet om gemensamma regler för utvecklingen av posttjänster
samt på ett utkast till meddelande från kommissionen om tillämpningen av konkurrensreglerna på post-
sektorn. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster samt
till att samtidigt öppna postmarknaden för ökad konkurrens.

Förslaget till direktiv71, vilket grundar sig på artikel 100a i Romfördraget, innebär att en obligatorisk
samhällsomfattande tjänst av hög kvalitet måste tillhandahållas alla som är bosatta i gemenskapen till
rimligt pris i varje del av området, framför allt i svårtillgängliga områden och perifera delar av
gemenskapen. I syfte att garantera samhällsomfattande tjänsters ekonomiska livskraft fastställs
harmoniserade kriterier för de tjänster som sannolikt kommer att reserveras för dem som tillhandahåller
dessa. Därför får inrikes postförsändelser liksom direktreklam och inkommande utlandspost som väger
mindre än 350 gram och vars pris är lägre än fem gånger den allmänna portoavgiften för ett
normalbrev (vanligen ett brev som väger 20 gram) tillhöra den reserverade sektorn till och med den
31 december 2000 (med förbehåll för en översyn senast den 30 juni 1999 vad gäller direktreklam).
Förslaget innehåller även bestämmelser om att medlemsstaterna skall fastställa avgifterna för samhälls-
omfattande tjänster på en rimlig nivå som står i förhållande till kostnaderna, samt kvalitetsstandarder
som är tillämpliga på de nationella tjänsterna och överensstämmer med gemenskapsåtgärderna. 

                                                  
70 Se hänvisning ovan [2].
71 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för utvecklingen av posttjänster i
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Utkastet till meddelande72, vilket kommer att vara föremål för ett offentligt samrådsförfarande,
kompletterar förslaget till direktiv. Kommissionen beskriver de principer som kommer att vägleda den
vid tillämpningen av fördragets konkurrensregler inom postsektorn i syfte att underlätta den stegvisa
avregleringen av postmarknaden. Kommissionen beskriver vidare hur den avser att gå tillväga vid
bedömningen av statliga åtgärder som begränsar det fria tillhandahållandet av tjänsterna eller den fria
konkurrensen på postmarknaden, med hänsyn till reglerna i fördraget. Kommissionen tar framför allt
upp frågor som gäller icke-diskriminerande tillgång till postnätet, identifiering av korssubventionering,
de bestämmelser som krävs för att säkerställa sund konkurrens och tillämpningen av reglerna om stöd
inom sektorn.

E - Transport

1. Flygplatser

119. Kommissionen fortsätter att arbeta för att avregleringen av luftfartssektorn inom Europeiska
unionen inte äventyras av konkurrensbegränsande åtgärder på flygplatser. Därför har kommissionen
fortsatt att utreda ett flertal klagomål och att fatta beslut som syftar till att förbättra konkurrensen på
vissa större flygplatser i Europeiska unionen.

1.1. Landningsskatter

Aeroport de Bruxelles National

120. Kommissionen har antagit ett beslut enligt artikel 90.373 i fråga om det rabattsystem för
landningsskatter som tillämpas på Bryssels nationella flygplats i enlighet med ett kungligt dekret av
den 22 december 1989. British Midland, det flygbolag som lämnade in klagomålet, uppskattar att detta
system gör att flygbolaget Sabena, dess huvudkonkurrent på linjen Bryssel-London, får en rabatt på
18 % på sina landningsavgifter. Inget annat flygbolag har kunnat få rabatt.

Efter att ha utrett klagomålet ansåg kommissionen att detta system utgjorde en statlig åtgärd enligt
artikel 90.1 tillsammans med artikel 86, eftersom det hade till följd att olika villkor tillämpades på
olika flygbolags likvärdiga prestationer i samband med start och landning, vilket innebar en
snedvridning av konkurrensen. Kommissionen menade att ett sådant system endast skulle kunna vara
berättigat om det var baserat på motsvarande skalfördelar för flygplatsförvaltaren. Sådana skalfördelar
förekom inte i det aktuella ärendet, varför kommissionen anmodade de belgiska myndigheterna att
avskaffa systemet.

1.2. Markservice 

121. Kommissionen har likaså fortsatt att intressera sig för konkurrensbegränsande åtgärder inom
sektorn för markservice (dvs på ramperna, i terminalerna eller vid fraktgodshanteringen). En positiv
utveckling kunde noteras under 1995, då kommissionens ansträngningar gentemot myndigheterna i

                                                  
72 Utkast till meddelande från kommissionen om tillämpningen av konkurrensbestämmelserna inom postsektorn,

särskilt utvärderingen av vissa statliga åtgärder i samband med posttjänster, EGT C 322, 2.12.1995, s. 3.
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medlemsstaterna ledde antingen till en stegvis öppning av marknaden (gäller Irland, där marknaden
för markservice vid landning öppnades för en andra operatör den 1 januari 1995), eller till särskilda
åtaganden på det området (gäller Grekland och Spanien, vars myndigheter har anmält åtgärder till
kommissionen som de avser att genomföra för att förbättra effektiviteten inom sektorn och även en
tidsplan för avregleringen).

Kommissionen fortsatte dessutom att utreda klagomålen enligt artikel 86 i fördraget, vilka lämnats in
mot två privata företag som ansvarar för förvaltningen av två av de viktigaste flygplatserna i unionen,
nämligen Frankfurt och Milano.

122. En nyhet på detta område som är värd att nämna är det principavtal som slöts den 8 december
1995 av transportministrarna i rådet till följd av direktivet om avreglering av markservicen på
flygplatserna i gemenskapen. Detta förslag, vilket grundar sig på artikel 84 i fördraget, lades fram av
kommissionen i december 1994 till följd av rådets resolution av den 24 oktober 199474 om situationen
för den europeiska civila luftfarten och kommissionens meddelande kallat "Europas civila luftfart mot
en ljusare framtid".

Markservicen är en verksamhet som är förbunden med lufftransport och är oundgänglig för att
transportörerna skall kunna bedriva sin verksamhet. Avregleringen av denna service ingår i de
kompletterande åtgärderna för fullbordandet av en enhetlig marknad för lufttransport och är en följd
av antagandet av gemenskapslagstiftningen om fördelning av ankomst- och avgångstider och om
datoriserade bokningssystem. Det är också avsett att förbättra de europeiska flygbolagens möjlighet
att kontrollera sina driftskostnader och anpassa sina tjänster till kundernas behov.

Avtalet innehåller bestämmelser om en övergångsperiod för anpassning av marknaden. Flera datum
för ikraftträdande förutses enligt särskilda referenströskelvärden. Den fullständiga avregleringen skall,
beroende på sektor och de särskilda fallen, vara genomförd mellan 1998 och 2003.

2. Hamnar

123. Till följd av en dom meddelad av domstolen i Genua75 påbörjade Italien en hamnreform som
1994 ledde till antagandet av lag nr 84.

I princip fastställer lagen ett öppnande för konkurrens av marknaden för hamnverksamhet (lastning och
lossning). I praktiken har dock detta mål inte eftersträvats, utan de lokala myndigheterna i ett antal
italienska hamnar har systematiskt vägrat att bevilja potentiella konkurrenter till de etablerade företagen
de nödvändiga tillstånden. Under dessa omständigheter, vilka strider emot kommissionens
konkurrenspolitik i fråga om hamnverksamhet, bedömde kommissionen det nödvändigt att vidta
åtgärder. Kommissionens åtgärd riktade sig mot hamnen i Genua, på grund av dess betydelse för
unionen som helhet och i egenskap av första hamn i Italien.

Kommissionen anmodade den 21 juni 1995 den italienska regeringen att inom tio dagar bevilja ett
sådant företag tillstånd att bedriva verksamhet som på ett missbrukande sätt blivit nekat den rätten av
den lokala hamnmyndigheten. 

                                                  
74 EGT C 309, 5.11.1994, s. 2.
75 Dom av den 10 december 1991 i mål C-179/90 Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, REG. 1991, s. I-5889. 
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Den 11 juli 1995 meddelade de italienska myndigheterna kommissionen att tillståndet i fråga hade
beviljats inom den fastställda tiden. Genom detta tillstånd öppnades sektorn för hamnverkesamhet i
Genuas hamn för andra företag. Åtgärden är till fördel för hamnanvändarna och de många, i
huvudsakligen små och medelstora lokala företagen samt stärker hamnen i allmänhet inför den
internationella konkurrensens.

124. Dessutom fullföljer kommissionen de olika överträdelseförfarandena vidtagna mot Italien i
fråga om hamnorganisationen som fortfarande orsakar problem med hänsyn till gemenskapslag-
stiftningen.

F - Andra statliga handelsmonopol

125. Frågan om anpassningen av de statliga handelsmonopolen i de nya medlemsstaterna har varit
föremål för många kontakter mellan kommissionen och regeringarna i dessa länder. Syftet med
kontakterna har varit anpassningen till gemenskapens regelverk och framför allt till artikel 37 i
fördraget som gäller dessa monopol.

1. De finska och svenska alkoholmonopolen 

126. Kommissionen har diskuterat med Sverige och Finland anpassningen av alkoholmonopolen i
dessa nya medlemsstater i syfte att påbörja anpassningen till gemenskapens regelverk. Mot bakgrund
av dessa mål har de två medlemsstaterna godtagit att avskaffa ensamrätten vid import, export,
tillverkning och grossistförsäljning, inbegripet grossistförsäljning till kaféer och restauranger.
Kommissionen har kunnat försäkra sig om att sådan ensamrätt - vilken borde ha avskaffats i samband
med EES-avtalets ikraftträdande - slutligen eliminerades genom de nya alkohollagar som Sverige och
Finland antog i slutet av 199576.

Vad gäller ensamrätten vid försäljning på detaljistnivå anser kommissionen att den med förbehåll för
utvecklingen av EG-domstolens rättspraxis går att rättfärdiga inom ramen för gemenskapens regelverk,
särskilt med tanke på ländernas legitima engagemang för att bekämpa alkoholism, under förutsättning
att ingen diskriminering sker mellan inhemska produkter och sådana som importeras från de andra
medlemsstaterna. För att försäkra sig om att detaljhandelsmonopol är i överensstämmelse med dessa
krav bedömde kommissionen det nödvändigt att noggrant och regelbundet vara involverad i
övervakningen av deras verksamhet. 

2. Det österrikiska alkoholmonopolet

127. I Österrike finns ett statligt handelsmonopol för ren alkohol och vissa alkoholhaltiga drycker
med ensamrättigheter vid import och försäljning på grossistnivå, som till skillnad från ensamrätten vid
försäljning på detaljistnivå utan tvekan anses vara oförenliga med framför allt artikel 37 i
Romfördraget, utan att de ovan nämnda kraven är tillämpliga. Dessa ensamrättigheter skulle följakligen
ha avskaffats före den 1 januari 1995. Ensamrättigheterna i fråga har hittills inte formellt upphävts och
kommissionen såg sig tvungen att inleda ett överträdelseförfarande mot Österrike enligt artikel 169 i
Romfördaget. 

                                                  
76 För Sverige, se alkhollagen (1994:1738) som utfärdades 16.12.1994 och trädde i kraft 1.1.1995. För Finland, se

nya alkohollagen (1143/94) som antogs 8.12.1994 och trädde i kraft 1.1.1995.
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3. Det österrikiska saltmonopolet

128. Vad gäller det statliga handelsmonopolet inom saltsektorn, har Österrike slutligen, efter
påtryckningar från kommissionen, godtagit att avskaffa de ensamrättigheter vid import och försäljning
på grossistnivå av produkter med ursprung i de övriga medlemsstaterna som skulle ha avskaffats före
början av 199577. 

4. Det österrikiska handelsmonopolet för tobaksvaror

129. Bestämmelserna i artikel 71.1-3 i anslutningsakten för Österrike är tillämpliga på det
österrikiska handelsmonopolet för tobaksvaror med ensamrättigheter för import och försäljning78. Enligt
denna artikel skall Österrike säkerställa att dess handelsmonopol för tobaksvaror från dagen för
anslutningen gradvis anpassas, genom ökande importkvoter för varor från medlemsstaterna, på ett
sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor förekommer
mellan medlemsstaternas medborgare efter den 31 december 1997. Uppfyllandet av denna skyldighet
innebär att ensamrättigheterna för import och grossistförsäljning avskaffas. Vid detaljhandel skall
varorna tillhandahållas konsumenter på ett icke-diskriminerande sätt. 

Efter att ha konstaterat att Österrike inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att följa de nämnda
bestämmelserna och framför allt inte har ökat importkvoterna enligt de fastställda villkoren, blev
kommissionen tvungen att inleda ett överträdelseförfarande enligt artikel 169 i Romfördraget. 
Kommissionen övervakar också att varorna tillhandahålls konsumenter på ett icke-diskriminerande sätt.
Därför måste kommissionen t.ex. försäkra sig om att licens- och distributionsavtalen mellan företaget
Austria Tabakwerke och andra europeiska företag inte äventyrar den positiva effekten av anpassningen
av det österrikiska handelsmonopolet för tobaksvaror och att de är förenliga med konkurrensreglerna
i Romfördraget.

                                                  
77 BGBL n 518/1995, 4.8.1995.
78 EGT C 241, 29.8.1994, s. 35.
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III - Koncentrationskontroll

A - Inledning

130. År 1995 var antalet koncentrationer som omfattades av koncentrationsförordningen ännu högre
än under 1994. Kommissionen mottog 114 anmälningar (100 st. 1994) och fattade 109 slutliga beslut
(90 st. 1994). Aktiviteten var 1995 drygt 24 % högre än föregående år, under vilket den i sin tur var
runt 50 % högre än under de tre åren 1991-1993. Sju undersökningar under fas två inleddes 1995
jämfört med sex året innan och två transaktioner förbjöds jämfört med en 1994.

Under 1995 hade koncentrationsförordningen varit i kraft i fem år79. Under de fem åren fattade
kommissionen 382 slutliga beslut, vilket ger i genomsnitt ett beslut per tre och en halv arbetsdag eller
mer än 70 beslut om året. En uppdelning av ärendena på sektorer visar att antalet anmälningar inom
telekommunikation, finansiella tjänster, medier och läkemedel var fortsatt högt. 

Den reviderade genomförandeförordningen80 trädde i kraft den 1 mars 1995. I slutet av 1994
offentliggjordes dessutom de fyra tolkningsmeddelandena som gällde skillnaden mellan koncentrativa
och kooperativa samriskföretag, begreppet koncentration, begreppet berörda företag och beräkning av
omsättning. Dessa tillämpades första gången 199581.
 
Dessa ändringar av tillämpningen av koncentrationsförordningen gjorde kommissionen till följd av den
översyn av förordningen som genomfördes 1993. 1995 påbörjades en ny översyn. Kommissionen
genomförde en omfattande undersökning av frågan om en sänkning av de tröskelvärden som anges i
förordningen samt av andra aspekter på koncentrationsförordningen som kanske skulle behöva ses
över. Medlemsstaterna, de övriga gemenskapsinstitutionerna, enskilda företag, representanter för
näringslivet och juridiska rådgivare konsulterades. En grönbok om översyn av
koncentrationsförordningen offentliggjordes i början av 199682 som inledning till ett offentligt
samrådsförfarande. Förslag till lagstiftning kommer troligen att läggas fram senare under året. 

B - Fördjupade undersökningar

131. Sju fördjupade undersökningar (fas två) avslutades enligt koncentrationsförordningen. Av
dessa ledde två till att transaktionen förbjöds, båda inom mediesektorn. Det var samriskföretaget
Nordic Satellite Distribution (NSD) i Norden och transaktionen RTL/Veronica/Endemol (Holland
Media Groep - HMG) i Nederländerna. De återstående fem transaktionerna godkändes, två utan
särskilda villkor och tre med villkor som syftade till att avlägsna de konkurrensproblem som
kommissionen fastställt vid sin undersökning.

                                                  
79 Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer, EGT L 395,

30.12.1989, s. 1.
80 Kommissionens förordning (EG) nr 3384/94 av den 21 december 1994 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt

rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer, EGT L 377, 31.12.1994, s. 1.
Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitik (1994), punkt 234-235.

81 Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitiken (1994), punkt 237-260.
82 KOM(96)19.
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1. Mediaärenden

132. Kommissionen har mottagit ett ökande antal anmälningar från mediesektorn, vilket avspeglar
förändringen av ägarstrukturerna och det faktum att tidigare skilda tekniker nu flyter samman, till
exempel telekommunikationer och medier. De flesta av dessa ärenden har inte inneburit några
konkurrensmässiga problem och har godkänts efter "en s.k. fas-ett-undersökning". 

Besluten i ärendena NSD och HMG visar att kommissionen fäster stor vikt vid ärenden inom denna
sektor. Dessa transaktioner skulle ha haft väsentliga horisontella och vertikala verkningar på ett område
där nya företag bildas, vilket skulle kunna begränsa åtkomsten till TV-nät - markbundna, via satellit
eller kabel - i framtiden. 1994 förbjöd kommissionen samriskföretaget MSG Media Service, vilket
föreslogs av Bertelsmann, Kirch och Deutsche Telekom för tillhandahållande av betal-TV-tjänster i
Tyskland. I sitt beslut om förbud mot transaktionen NSD uppmanade kommissionen parterna att lägga
fram nya förslag som skulle kunna anses förenliga med den gemensamma marknaden. Detta
understryker att kommissionen uppmuntrar nya företag inom denna sektor, så länge de inte ger upphov
till eller stärker en dominerande ställning. 

Nordic Satellite Distribution

133. NSD var avsett att sända TV-program via satellit till kabel-TV-företag och hushåll som kan
ta emot satellit-TV via egna parabolantenner. Kommissionen drog dock slutsatsen att bildandet av NSD
på det föreslagna sättet skulle ha lett till en koncentration av moderbolagens verksamheter och skapat
en vertikalt integrerad verksamhet som sträckte sig från produktionen av TV-program till
distributionstjänster i detaljistledet för betal-TV-kanaler.

NSD:s moderbolag har starka marknadspositioner i Norden. Norsk Telekom A/S är det största kabel-
TV-företaget i Norge, har distributionsverksamhet för betal-TV i Norge och kontrollerar även
satellitkapacitet lämplig för en nordisk publik. TeleDanmark A/S (TD) är det dominerande kabel-TV-
företaget i Danmark. Dessutom kontrollerar TD tillsammans med Kinnevik det mesta av den
återstående satellitkapacitet som är lämplig för en nordisk publik. Kinnevik, ett svenskt konglomerat,
är den största distributören av nordiska satellit-TV-program, en betydelsefull distributör av betal-TV
i de nordiska länderna och har väsentliga intressen i kabel-TV och reklamfinansierad TV i Sverige. 

Kommissionen ansåg att NSD skulle ha gett upphov till eller stärkt en dominerande ställning på
följande tre marknader:

- Tillhandahållandet av transponderkapacitet för satellit-TV till Norden (Danmark, Norge,
Sverige och Finland);

- Drift av kabel-TV-nät i Danmark.
- Distribution av betal-TV via satellit och andra krypterade TV-kanaler direkt till bostäder.

Den vertikalt integrerade verksamheten skulle ha givit parterna möjlighet att avskärma konkurrenterna
från den nordiska satellit-TV-marknaden och uppnå en roll som "dörrvakt" på den nordiska marknaden
för TV-sändningar via satellit. Eftersom de marknader som påverkas för närvarande befinner sig i en
övergångsfas agerade kommissionen för att se till att dessa framtida marknader inte avskärmas.
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RTL/Veronica/Endemol

134. Kommissionen inledde en undersökning av ärendet RTL/Veronica/Endemol till följd av en
begäran från den nederländska regeringen enligt artikel 22 i koncentrationsförordningen. Enligt denna
artikel får medlemsstaterna hänskjuta ett ärende till kommissionen även om det inte har
gemenskapsdimension, under förutsättning att handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Även om
kommissionen ansåg att Nederländerna var den relevanta geografiska marknaden, drog den slutsatsen
att koncentrationen skulle påverka handeln mellan medlemsstaterna genom att påverka förhållandena
för nykomlingar på den nederländska marknaden för TV-sändningar, påverka förvärvet av program på
främmande språk och eftersom samriskföretaget i sig skulle varit baserat i Luxemburg, där
luxemburgska staten har "licens" på två av dess kanaler. Undersökningen genomfördes enligt det
normala förfarandet, förutom att de vanliga bestämmelserna om uppskjutande inte tillämpades. Därför
kunde parterna i det här fallet slutföra transaktionen, trots att kommissionen beslutade att samrisk-
företaget skulle leda till att parterna fick en dominerande ställning. 

Ärendet rörde ett samriskföretag, Holland Media Groep (HMG), mellan RTL, Veronica och Endemol.
RTL överförde sin sändningsverksamhet i Nederländerna till HMG, särskilt de två kommersiella TV-
kanalerna RTL4 och RTL5. En tredje kommersiell kanal skulle ha introducerats genom Veronica, som
lämnade det offentliga sändningssystemet i Nederländerna för att delta i samriskföretaget. Det andra
huvudsakliga moderbolaget, Endemol, är den största oberoende producenten av TV-program i
Nederländerna. 

Efter undersökningen drog kommissionen slutsatsen att det nya företaget skulle komma att ha minst
40 % av marknaden för avgiftsfria TV-sändningar i Nederländerna och över 60 % av TV-reklamen.
Dessutom skulle Endemols ställning som största oberoende TV-producent i Nederländerna ha stärkts
av dess deltagande i HMG. Kommissionen antog ett beslut om förbud och uppmanade parterna att
föreslå åtgärder för att återuprrätta effektiv konkurrens på marknaderna för TV-reklam och TV-
produktioner i Nederländerna inom tre månader. Kommissionens beslut har överklagats till
förstainstansrätten. 

2. Andra fördjupade undersökningar

135. Alla övriga transaktioner för vilka fördjupade undersökningar genomfördes förklarades
slutligen förenliga med den gemensamma marknaden. Ärendet Siemens/Italtel gällde ett samriskföretag
inom branschen för telekommunikationsutrustning i Italien och ärendet Mercedes Benz/Kässbohrer
gällde Mercedes förvärv av en av de andra tyska busstillverkarna, och båda godkändes utan villkor.
I båda ärendena gjorde parterna dock vissa uttalanden om hur de skulle bedriva sin verksamhet i
framtiden och dessa infördes i beslutet. Uttalandena var dock inte en integrerad del av kommissionens
konkurrensanalys, utan parterna erbjöd dem själva. STET, Italtels moderbolag, åtog sig t. ex. att inte
påverka Telecom Italias inköpspolitik till fördel för samriskföretaget, och Mercedes kungjorde att
företaget skulle leverera motorer till marknadsmässiga priser till utomstående tillverkare som inte hade
egna möjligheter till motortillverkning. 

136. I ärendet Siemens/Italtel hade Siemens och STET, holdingbolaget för de italienska
teleföretagen, inbegripet Italtel, för avsikt att bidra till ett samriskföretag med sina respektive
dotterbolag som tillverkar telekommunikationsutrustning. Transaktionen gav upphov till problem såväl
vad gäller den horisontella som den vertikala integrationen. Horisontalt hade samriskföretaget sin
största marknadsandel på området för kopplingsutrustning där parternas sammanlagda andel av den
italienska marknaden var 50-60 % och cirka 30 % av den totala försäljningen inom EU (den
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sammanlagda andelen vad gäller överföringsutrustning var lägre). Vad gäller den vertikala
integrationen skulle samriskföretaget komma att delvis ägas av sin största kund.

Kommissionen drog slutsatsen att det föreslagna samriskföretaget var förenligt med den gemensamma
marknaden och beaktade därvid följande:

- De eventuella verkningarna av nya tekniker som kan väntas åstadkomma väsentliga
förändringar på marknaderna för telekommunikation.

- Verkningarna av direktiv om standardisering och offentlig upphandling vid öppnandet av
nationella marknader.

- Den ytterligare avregleringen av teletjänster och, framför allt, den ytterligare avregleringen av
infrastruktur för telekommunikation som kommer att leda till världsmarknader för
telekommunikationsutrustning.

137. I ärendet Mercedes Benz/Kässbohrer ansåg kommissionen att det, även om bussmarknaden i
hela Europa skulle komma att påverkas, framför allt var den tyska bussmarknaden som krävde en
fördjupad undersökning. Man kunde skilja ut tre marknader där parternas sammanlagda
marknadsandelar var: 44 % för stadsbussar, 54 % för turistbussar och 74 % för bussar i trafik mellan
städer. Då marknadsandelen för hela bussmarknaden i Tyskland var 57 % drog kommissionen dock
slutsatsen att det skulle komma att finnas tillräckliga begränsningar för Mercedes handlingsfrihet på
den tyska marknaden, eftersom det fanns två tyska konkurrenter samt potentiella konkurrenter från
övriga Europa. Enligt kunderna skulle dessa utländska företag kunna ställa de tyska bussföretagen inför
ytterligare konkurrens. Slutligen menade kommissionen att direktiven om offentlig upphandling som
gör det obligatoriskt att infordra anbud från hela Europa för större delen av marknaden för bussar för
trafik såväl inom som mellan städer,också ledde till en utvidgning av den europeiska marknaden.

138. I de övriga ärendena var kommissionens godkännande av transaktionerna beroende av de
åtaganden som parterna gjorde under undersökningens gång.

139. I ärendet ABB/Daimler Benz ansåg kommissionen att marknaden för lokaltåg hade förblivit
nationell i Tyskland, även om bristen på större nationella företag inom järnvägstransport i andra
medlemsstater redan hade lett till större geografiska marknader. Den föreslagna transaktionen skulle
ha gett upphov till ett dominerande duopol på den tyska marknaden för lokaltåg. Koncentrationen
skulle även ha hämmat utländska leverantörers inträde på marknaden, genom att oberoende tyska
leverantörer av elektriska kompononenter skulle ha avlägsnats. I fråga om andra relevanta
produktmarknader fastställdes inga konkurrensproblem. 

För att undanröja kommissionens invändningar kom parterna överens om att sälja Kiepe Elektrik
GmbH (ett dotterbolag till Daimler-Benz). Företaget Kiepe Elektrik GmbH är specialiserat på elektrisk
utrustning för lokaltåg. Till följd av denna avyttring skulle en kompetent och av parterna oberoende
tillverkare av elektrisk utrustning komma att finnas kvar på den tyska marknaden och kunna leverera
till eller samarbeta med leverantörer av mekaniska komponenter till lokaltåg. Kiepe är en etablerad och
framgångsrik leverantör och spelade även en viktig roll vid öppnandet av den tyska marknaden genom
sitt samarbete med det kanadensiska företaget Bombardier.

Transaktionen var föremål för en begäran från de tyska myndigheterna om hänskjutande enligt artikel
9 i koncentrationsförordningen. Även om konkurrensproblemen främst gällde två produktmarknader
i Tyskland, hade den föreslagna transaktionen - som skapade världens största leverantör av
järnvägsutrustning - väsentliga verkningar över hela Europa och därför avslogs begäran om
hänskjutande.
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140. I ärendet Orkla/Volvo godkändes förvärvet under förutsättning att Orklas bryggeri Hansa
avyttrades. Utan försäljningen skulle parterna ha haft en andel på 75 % av den norska ölmarknaden
och varken detaljhandeln eller hotell- och restaurangbranschen ansågs kunna utöva något marknads-
inflytande.

141. I ärendet Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox, fastställde kommissionen efter att under
undersökningens andra fas ha analyserat såväl den horisontella som den vertikala integrationen, att den
enda marknad på vilken den föreslagna koncentrationen hotade att ge upphov till en dominerande
ställning var marknaden för blecksprejflaskor. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
tillverkar och säljer båda parterna blecksprejflaskor och konservburkar, samt vissa förslutningar för
dryckburkar och flaskor, inbegripet lock till dryckburkar, kronkapsyler av metall och kapsyler i plast
och aluminium. Följaktligen drog kommissionen slutsatsen att Crowns åtagande att sälja en viss del
av blecksprejflaskverksamheten var tillräckligt för att lösa de konkurrensmässiga problemen. 

Parterna gick med på att sälja väsentlig kapacitet för tillverkning av blecksprejflaskor i fem olika
medlemsstater, vilka stod för närmare 22 % av marknaden för blecksprejflaskor i EES. Utan
försäljningen skulle parterna tillsammans haft en marknadsandel i Europa på över 60 %, den största
konkurrenten skulle ha haft en andel på 15-20 % och parterna skulle ha stått för större delen av
överskottskapaciteten på denna marknad.

C - Andra viktigare ärenden

142. Ett antal viktiga transaktioner godkändes utan fördjupade undersökningar inom en månad från
och med det att de anmäldes. Bland dessa ärenden fanns flera inom läkemedelssektorn, bl.a
Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical, Hoechst/ Marion Merrell Dow, Rhone
Poulenc Rohrer/Fisons och Upjohn/Pharmacia. För att undanröja alla eventuella tvivel om koncen-
trationens förenlighet gick Glaxo med på att bevilja en exklusiv licens till ett utomstående företag för
ett medel mot migrän som antingen Glaxo eller Wellcome för närvarande håller på att utveckla. Det
verkar som om de senaste koncentrationerna inom läkemedelsbranschen syftar till att bredda företagens
produktsortiment och därigenom förbättra deras konkurrenskraft som leverantörer till grossister,
sjukhus och apotekskedjor. Som ett resultat härav har transaktionerna hitintills gällt kompletteringar
och har i allmänhet inte skapat konkurrensproblem.

143. I ärendet Swissair/Sabena, fann kommissionen lösningar på de konkurrensproblem som
transaktionen, vilken bestod av att Swissair förvärvade 49,5 % av Sabena, gav upphov till.
Transaktionen skulle ha medfört ett monopol på området för lufttransport mellan Schweiz och Belgien.
Dessutom deltog Swissair i European Quality Alliance tillsammans med SAS och Austrian Airlines,
och SAS hade i sin tur föreslagit ett samarbetsavtal med Lufthansa. Tillsammans med dessa avtal
skulle transaktionen ha gjort det möjligt för de deltagande flygbolagen att skapa ett omfattande linjenät
som skulle ha stått för runt 35 % av passagerartrafiken inom Europa, vilket vore dubbelt så mycket
som det näst största flygbolaget. För att kunna godkänna transaktionen krävde kommissionen att de
två flygbolagen och de belgiska och schweiziska regeringarna åtog sig att ge tillgång till trafik-
rättigheter och avgångs- och ankomsttider så att konkurrenter skulle kunna trafikera linjer mellan
Belgien och Schweiz. Kommissionen krävde även att Swissair och Sabena skulle erbjuda konkurrenter
interlining-avtal och möjlighet att delta i bonusprogram. Slutligen blev Swissair tvunget att avbryta
sina förbindelser med SAS inom European Quality Alliance. Denna transaktion anmäldes två gånger.
Den andra anmälan berodde på att transaktionen ändrats. Vid den tidpunkten var dock bedömningen
avslutad (inklusive samråd med medlemsstaterna) och det fanns ingen anledning att inleda ett
förfarande under fas två. 
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144. Kommissionen godkände en transaktion genom vilken de finska företagen Repola Corporation
och Kymmene Corporation fusionerade. Repola och Kymmene är stora internationella företag
verksamma inom områdena tryckpapper och förpackningsmaterial. Transaktionen berörde bl.a.
marknaderna för tidningspapper, journalpapper och papperssäckar.

Vad gäller papperssäckar ledde kommissionens undersökning till slutsatsen att det finns en särskild
finsk marknad för denna produkt och att koncentrationen skulle ge upphov till en dominerande
ställning på den finska marknaden. Det nya företaget skulle i praktiken vara den enda leverantören av
papperssäckar till finska kunder. Parterna har åtagit sig att sälja en del av sin kapacitet för
papperssäckar på den finska marknaden.

Marknaderna för tidnings- och journalpapper är åtminstone västeuropeiska vad gäller geografisk
omfattning och Repola/ Kymmene, liksom alla andra större europeiska papperstillverkare, distribuerar
och marknadsför sina produkter i nästan alla medlemsstater. Genom transaktionen blir det nya företaget
störst i Europa i fråga om tidnings- och journalpapper. Deras sammanlagda marknadsandelar kommer
dock inte att vara större än runt 20 % på någon av de två produktmarknaderna och dessutom finns det
flera konkurrenter med starka ställningar. 

Repola är, tillsammans med fem andra finska papperstillverkare, medlem av marknadsorganisationen
Finnpap. Finnpap är en gemensam försäljningsorganisation som marknadsför medlemmarnas
pappersprodukter över hela världen. Kymmene har ett eget försäljningsnät och är inte medlem i
Finnpap. Parterna har åtagit sig att inte sälja sina pappersprodukter genom den gemensamma
försäljningsorganisationen Finnpap.

D - Medlemsstaternas legitima intressen

145. Den 6 mars 1995 lämnade myndigheterna i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland
in den första ansökan enligt artikel 21.3 i koncentrationsförordningen om erkännande av legitima
intressen, i samband med Lyonnaise des Eaux föreslagna förvärv av Northumbrian Water. Ansökan
gällde lagstiftning som reglerar vattenförsörjningen i Förenade kungariket. I lagstiftningen ingår
särskilda koncentrationsbestämmelser, vilka är utformade för att uppnå tillsynssystemets syften,
nämligen att säkerställa tillhandhållandet av en nödvändig tjänst och att skydda konsumenterna. När
en koncentration genomförs eller väntas bli genomförd hänskjuts därför ärendet till "Monopolies and
Mergers Commission" (MMC) för att det där skall beslutas om koncentrationen kan väntas stå i strid
med allmänintresset. Bland de kriterier enligt vilka bedömningen av koncentrationer inom
vattenförsörjningsbranschen sker, ingår hur många oberoende vattenföretag det finns, bland vilka
tillsynsmyndigheten skulle kunna göra jämförelser för att beräkna prisregleringsformeln. Förenade
kungarikets ansökan omfattade dessa bestämmelser, eftersom hänskjutandet till MMC är automatiskt
och inte frivilligt. 

Kommissionen erkände Förenade kungarikets legitima intresse och fastställde särskilda gränser för
MMC:s undersökningar under dessa omständigheter. I sitt beslut av den 29 mars 1995 erkände
kommissionen att MMC får bedöma potentiella koncentrationer på grundval av allmänintresset, men
att allmänintresset i dessa fall var begränsat till de frågor som hade direkt samband med tillämpningen
av vattenlagstiftningen. De brittiska myndigheterna anmodades att underrätta kommissionen om alla
åtgärder som vidtogs enligt beslutet så att den skulle kunna kontrollera åtgärdens lämplighet.

Kort tid efter kommissionens beslut hänsköt de brittiska myndigheterna det föreslagna
övertagandebudet till MMC. Till följd av MMC:s rapport, i vilken koncentrationen ansågs stå i strid
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med allmänintresset om inte konsumentpriserna sänktes betydligt, kontaktade OFWAT Lyonnaise och
Northumbrian och föreslog en åtgärd som omfattade en prissänkningsformel, vilken Lyonnaise senare
formellt godtog. Den brittiska regeringen underrättade enligt beslutet kommissionen om den föreslagna
åtgärden och kommissionen hade ingenting att invända mot den.

E - Koncentrationer inom kol-och stålsektorn

146. Under 1995 fattade kommissionen sju beslut om koncentrationer enligt artikel 66 i
Parisfördraget. Tre av dessa ärenden gällde försäljning av tidigare statligt ägda stålföretag till den
privata sektorn: RIVA-gruppens förvärv av Ilvas anläggning för valsade produkter, ett samriskföretag
mellan Usinor Sacilor och Hoogovens som skulle ta över det portugisiska företaget för valsade
produkter SN-Planos och ett annat samriskföretag mellan RIVA och FREIRE, som tog över SN-
Longos.

F - Perrier

147. Den 27 april avgjorde förstainstansrätten två mål. Talan mot kommissionens beslut av den 22
juli 1992 i Nestlé/Perrier-målet väcktes i det ena fallet av de anställda på Perrier och i det andra av
de anställda på Vittel och Pierval. Kommissionen hade godkänt koncentrationen med villkor och
skyldigheter. Huvudpunkterna i domarna var följande:

- Förstainstansrätten fann att även om koncentrationsförordningen i första hand gäller
konkurrensfrågor, hindrar detta inte att kommissionen beaktar de sociala verkningarna av en
koncentration om dessa påverkar sysselsättningsnivån eller -förhållandena i Europeiska
gemenskapen eller i en väsentlig del av denna. 

- Det faktum att tredje man inte direkt har ingripit under det administrativa förfarandets gång
hindrar inte alltid denna från att överklaga beslutet.

- Företrädarna för de anställda på ett företag är, i princip, inte direkt berörda av ett
koncentrationsförfarande. Därför har de inte rätt att begära att ett beslut upphävs, utom för att
skydda sina rättigheter enligt förfarandet.

- Tredje man har inte rätt att bli behandlad på samma sätt som de parter som deltar i
koncentrationen under det administrativa förfarandet.
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G - Statistisk översikt

Diagram 1 : Antal slutliga beslut per år sedan 1990
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Diagram 2 : Uppdelning efter typ av transaktion 1995
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Diagram 3 : Ursprungsland för de företag som berördes av transaktionerna 1995

Översikt över ursprungsland för företag
(för år 1995; avseende ärenden där ett slutligt beslut fattades)
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IV - Statligt stöd

A - Allmän inriktning

148. I juli publicerades kommissionens fjärde rapport om statligt stöd i gemenskapen83, vilken
behandlar åren 1991 och 1992. Rapporten är en viktig indikator på kvantitet och påverkar inriktningen
av politiken på stödområdet. Redan perioden 1981-1990 kännetecknades av en långsam men stabil
utveckling i sjunkande riktning och denna trend fortsätter trots höga kostnader för den tyska
återföreningen, ekonomisk nedgång och skärpt internationell konkurrens. Totalt är stödvolymen
fortfarande hög, i genomsnitt 94 miljarder ecu per år i hela gemenskapen, vilket innebär 1,9 % av
gemenskapens BNP och 704 ecu per anställd. Rådet (industri) godkände vid sitt möte i november
kommissionens bedömning att man, utan att förlora andra av gemenskapens mål ur sikte, måste föra
arbetet med att sänka stödnivåerna vidare och att detta skall ske genom stärkta kontrollmekanismer
och förbättrade möjligheter till insyn.

149. Den i fördraget påbjudna skyldigheten att anmäla stöd är en central del av de till buds stående
möjligheterna till insyn. I ett meddelande som antogs i maj erinrade kommissionen om att man avser
använda alla de maktbefogenheter fördraget ger för att tvinga medlemsstaterna att respektera
anmälningsskyldigheten. Genom att publicera ett meddelande om samarbetet mellan kommissionen och
de nationella domstolarna tillkännagjorde kommissionen sin avsikt att samarbeta med de nationella
domstolarna inom ramen för deras arbete med att skydda de företag vars rättigheter kränks till följd
av att konkurrenterna beviljas lagstridiga stöd.

150. Att offentliggöra de rambestämmelser och meddelanden som anger vilka kriterier man
använder när man utreder om ett statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden är en
annan viktig del av kommissionens arbete med att åstadkomma insyn och förenkling. Alla per den 31
december 1994 gällande bestämmelser, inklusive en handledning till förfarandena och en förteckning
över Domstolens domar, finns samlade i den uppdaterade utgåvan av "Konkurrensrätt i Europeiska
unionen. Del II: Bestämmelser med tillämpning på statligt stöd". Ett stort antal bestämmelser har
emellertid tillkommit därefter. Det finns därför ett behov av att införliva vissa texter och se över de
befintliga texterna. Det pågår exempelvis arbete med att införliva texter om regionalstöd och
kommissionen har antagit en ny ram för stöd till forskning och utveckling. Förslaget till denna nya
ram granskades av kommissionen tillsammans med sakkunniga från medlemsstaterna under ett
multilateralt möte i april. Vid samma möte fördes en diskussion om vilka betingelser som skall gälla
för att särskilja statligt stöd från så kallade "generella" åtgärder, dvs. sådana som inte faller under
artikel 92.1, samt om problem med stöd som ges i form av att man säljer offentligt ägd mark eller att
man beviljar räntegarantier. Ett utförligt frågeformulär om offentliga garantier har skickats till alla
medlemsstaterna.

151. Ytterligare två multilaterala möten hölls år 1995. I juli ägnade sig sakkunniga från
medlemsstaterna åt att se över regeln om försumbart stöd och bestämmelserna om stöd till små och
medelstora företag samt åt ett utkast till riktlinjer för statligt stöd till konst och kultur, särskilt inom
den audiovisuella sektorn. I december fördes samtal om hur kontroll av stöd till syntetfiberindustrin
skall ske framgent, om ett första utkast till horisontell ram för regionalstöden till stora
investeringsprojekt samt om svårigheter med att fastställa och infordra referens- och
diskonteringsräntorna, som spelar en avgörande roll vid beräkning av stöd.

                                                  
83 Kommissionens fjärde rapport om statligt stöd i tillverkningssektorn och i vissa andra sektorer i Europeiska

unionen, KOM(95) 365 slutl.
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152. Under 1995 tog kommissionen ett rekordstort antal beslut om statligt stöd, delvis på grund av
att tre nya medlemsländer anslutit sig. Många av de stödprogram som granskades syftade till att dämpa
de sociala konsekvenserna av omstruktureringar i vissa sektorer. Kommissionen strävar också efter att
bättre kontrollera stöd till branscher som länge skyddats från internationell konkurrens och stöd som
beviljas i mer eller mindre förtäckta former och som tidigare ofta klarat sig undan all slags kontroll.
Företagen blir alltmer medvetna om vilka stöd som utgår till konkurrenterna och alltmer pålästa när
det gäller de möjligheter gemenskapsreglerna om statligt stöd ger dem att säkerställa rättvis konkurrens
och de tenderar därför att lämna in fler och fler klagomål till kommissionen, samt också att oftare än
tidigare till förstainstansrätten överklaga kommissionens beslut att godkänna stöd till deras
konkurrenter.

Nya åtgärder för att anmälningsskyldigheten skall fullgöras

153. Kommissionen fortsatte sitt arbete med att åstadkomma förbättrad efterlevnad av
medlemsstaternas skyldighet att anmäla alla sina statliga stödprojekt till kommissionen. Erfarenheten
har nämligen visat att det för att uppnå praktiska resultat genom denna skyldighet, som har rättslig
grund i Romfördraget (artikel 93.3), krävs en uppsättning stimulansåtgärder, eller t.o.m.
sanktionsåtgärder.

1. Krav på återbetalning av stöd som utgått i strid mot fördraget

154. Kommissionen gav ännu en gång en klar signal om att man fäster stor vikt vid systemet för
kontroll av i första hand statligt stöd och vid det konkreta uttryck detta kontrollsystem har, dvs. regeln
om obligatorisk förhandsanmälan. Detta skedde genom att kommissionen i maj antog ett meddelande84,
där man närmare anger vilka principer man avser vinna respekt för i sitt arbete med att åstadkomma
återbetalning av stöd som utgått i strid mot kravet på obligatorisk anmälan.

Meddelandet ingår som del i en brett upplagd kampanj med målsättningen att dels förmå
medlemsstaterna att i större utsträckning följa artikel 93.3 i Romfördraget, dels stimulera
marknadsaktörerna till att vara mera uppmärksamma på om stöd som de mottar är lagligt. Problemet
är inte nytt. Kommissionen har redan angripit det genom att begära återbetalning av stöd som utgått
i strid mot gällande bestämmelser85. Kommissionens ståndpunkt fick stöd i domstolen86 som t.o.m.
förordade en skärpning. Nyligen har förstainstansrätten återigen bekräftat sitt stöd till kommissionens
politik på detta området. I sin dom av den 13 september i de förenade målen T-244/93 och T-486/93,
Textilwerke Deggendorf GmbH mot kommissionen, godkände rätten kommissionens beslut att som
villkor för klartecken till ett nytt stödpaket kräva att utbetalningen av det sköts upp till dess att ett
tidigare stöd till samma företag, som hade förklarats oförenligt med den gemensamma marknaden,
återbetalats, eftersom det klart framgick av kommissionens beslut att det fördragsstridiga stödet och
det nya stödpaketet tillsammans skulle bli ett stöd som var oförenligt med den gemensamma
marknaden.

                                                  
84 EGT C 156, 27.6.1995, s. 5.
85 Kommissionens meddelande om stöd som utgått i strid mot fördraget, EGT C 318, 24.11.1983.
86 Domstolens dom av den 21 mars 1990 i mål C 142/87 Belgien mot kommissionen (Tubemeuse), REG. 1990, s. I-

959 och domstolens dom av den 14 februari 1990 i mål C 301/87 Frankrike mot kommissionen (Boussac),
REG.1990, s. I-307. 
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Det provisoriska föreläggandet att skjuta upp utbetalningen hade emellertid sina begränsningar eftersom
verkan av den låg i framtiden, dvs. ingen omedelbar verkan erhölls på den delsumma (eller hela
summan) av stödet som redan utbetalats. Detta slags åtgärder räcker alltså inte när man vill angripa
och komma till rätta med den eventuella snedvridning av konkurrensen som kan pågå ända tills
kommissionen fattar sitt slutliga beslut. De företag som kommit i åtnjutande av ett lagstridigt stöd
skulle således alltid, även om de till slut blev tvungna att återbetala stödbeloppet, vara gynnade jämfört
med sina konkurrenter, oavsett om detta yttrade sig i en starkare finansiell ställning eller i en förlängd
period med betalningsförmåga för företag med svårigheter.

Det är mot denna bakgrund som kommissionens nya meddelande skall ses. I meddelandet anges att
kommissionen i vissa fall förbehåller sig rätten att, via ett provisoriskt beslut om föreläggande och
efter att ha berett den berörda medlemsstaten tillfälle att yttra sig och att i stället överväga ett
undsättningsstöd, ålägga medlemsstaten att kräva återbetalning av stödet eller av den del som redan
utgått i strid mot fördraget. Återbetalningen bör ske i överensstämmelse med bestämmelserna i
nationell rätt och till det återgående beloppet skall läggas dröjsmålsränta, som skall löpa från och med
den dag då det lagstridiga stödet beviljades. En annan nyhet är att räntan inte skall beräknas på
grundval av den lagstadgade räntan utan på marknadsräntan, dvs den referensränta som kommissionen
tillämpar på området regionalstöd87. Skulle medlemsstaten inte rätta sig efter beslutet om föreläggande
kommer kommissionen att kunna hänskjuta ärendet direkt till domstolen enligt ett förfarande liknande
det i artikel 93.2 stycke 2 i Romfördraget och där erhålla ett provisoriskt avgörande.

2. Samarbete mellan kommissionen och de nationella domstolarna

155. I samma strävan att nå större respekt för gemenskapsrätten antog kommissionen i oktober ett
meddelande om samarbetet mellan kommissionen och de nationella domstolarna på området statligt
stöd88. Meddelandet har ingen tvingande eller inskränkande karaktär utan är snarare inriktat på att gjuta
nytt liv i förbindelserna mellan gemenskapens verkställande organ och de nationella domstolarna, samt
att göra domstolarna uppmärksamma på den viktiga roll de kan spela när det gäller att snabbt slå vakt
om tredje mans rättigheter och att sörja för att medlemsstaterna respekterar vissa formella skyldigheter.
Således är också detta meddelandet ett led i den brett upplagda kampanj som beskrevs i punkten ovan.

I meddelandet erinras om att samtidigt som kommissionen är det gemenskapsorgan som skall tillämpa
och utveckla stödpolitiken i gemenskapens intresse så tillkommer det de nationella domstolarna att,
fram till dess att kommissionen fattat ett slutligt beslut, skydda medborgarna mot de statliga
myndigheternas kanske felaktiga uppfattning om det förbud som anges i den sista meningen i artikel
93.3 i Romfördraget89. De nationella domstolarna uppmanas att med detta mål för ögonen använda alla
lämpliga medel och tillämpliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen, samt särkskilt att vidta
provisoriska åtgärder för att frysa eller kräva tillbaka stöd som utgått lagstridigt, eller besluta om
skadestånd till de drabbade parterna.

                                                  
87 Se kommissionens meddelande till medlemsstaterna, skrivelse SG(95) D/1971 av den 22.2.1995. Förstainstansrätten

har helt nyligen bekräftat kommissionens möjlighet att kräva betalning av ränta på beloppen som krävs tillbaka
: dom av den 8 juni 1995 i mål T 459/93 Siemens SA, REG. 1995, s. II-1675.

88 EGT C 312, 23.11.1995, s. 8.
89 Domstolens dom av den 21.11.1991 i mål C 354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits

alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon mot Frankrike, REG. 1991,
s. I-5527, punkt 14.
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För att få bästa möjliga genomslagskraft erbjuder sig kommissionen att bistå de nationella domstolarna
genom samarbete, som i synnerhet skall omfatta att

- fortsätta och fördjupa arbetet med att nå större öppenhet genom att offentliggöra information
om statligt stöd,

- lämna upplysningar om förfarandet i pågående ärenden,
- lämna ut sakuppgifter, statisktiska uppgifter och analysunderlag.

B - Begreppet stöd

156. Tolkningen av stödbegreppet i fördragens mening är ofta den svåraste delen i granskningen
av åtgärderna som kommissionen utreder. För att avgöra om det finns inslag av stöd i de åtgärder
medlemsstaterna vidtar visavi de inhemska företagen finns det kriterier som får en särskild innebörd
inte bara för de förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna som skall avgöra om anmälningsplikt
föreligger utan även för de nationella domstolar som måste avgöra om en åtgärd som de sätts att
bedöma borde ha underkastats anmälningsskyldighet eller inte. Flera av de beslut kommissionen fattat
under år 1995 ger värdefull ledning när det gäller att bättre ringa in det stödbegrepp som avses i
konkurrensreglerna.

157. a) För att artikel 92.1 skall vara tillämplig krävs att åtgärden ger företaget en ekonomisk fördel
som det inte skulle ha kunnat få genom normal affärsverksamhet. Kommissionen anser att detta villkor
är uppfyllt om ett företag förvärvar offentligt ägd mark eller tomt för industriändamål till ett pris som
är lägre än marknadspriset. Kommissionen beslutade därför att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2
med anledning av att bolaget Siemens Nixdorf AG/Mainz förvärvat en offentligt ägd tomt till ett pris
som uppskattas vara mellan 5,5 och 21,5 miljoner DEM lägre än marknadspriset. Samma resonemang
skall tillämpas om staten förvärvar mark från ett bolag till ett pris som är högre än marknadspriset.
Eftersom kommissionen var tveksam till om priset för den mark som det spanska stålföretaget Tubacex
sålde till de offentliga myndigheterna överensstämde med marknadsvärdet, beslutade kommissionen
att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2.
 
158. Finansiering med allmänna medel av kostnader för att förbereda en tomt för industri- eller
byggverksamhet och som innebär anslutning till olika slag av offentlig service omfattas inte av artikel
92.1, om bolaget betalar för att det använder infrastrukturen genom direkta eller indirekta avgifter.
Eftersom sådana anläggningsarbeten på tomten i Villey, Meurthe-et-Moselle, där papperstillverkaren
Kimberly-Clark avser att etablera en ny fabrik, var till nytta för enbart detta bolag, särskilt som bolaget
är ensam ägare till och användare av området där anläggningsarbetena har gjorts, utgjorde
delfinansieringen med allmänna medel av dessa anläggningsarbeten ett stöd till bolaget i fråga. I detta
sammanhang tog kommissionen också hänsyn till att en privat marknadsinvesterare inte skulle ha
genomfört dessa anläggningsarbeten, mot bakgrund av att försäljningspriset för tomten inte ens täcker
delfinansieringen av anläggningsarbetena.

159. När allmänna medel lämnas till ett (offentligt) företag på fördelaktigare villkor än dem en
privat investerare, som verkar under normala marknadsvillkor, skulle ha tillämpat för medel till ett
privat bolag i jämförbar finansiell ställning och konkurrensställning rör det sig om statligt stöd. I fall
där staten förvärvar en ägarandel i ett bolag och detta kombineras med andra former av offentlig
intervention som måste anmälas till kommissionen enligt artikel 93.3, finns det en presumtion för att
det kan innebära statligt stöd. I enlighet med sitt meddelande om tillämpningen av artiklarna 92 och
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93 i Romfördraget på offentliga myndigheterns ägarandelar90 bad kommissionen den spanska
regeringen att lämna information i förväg om förvärv som skall göras av institutet för
näringslivsutveckling i Andalusien. 

Mot bakgrund av att den bayerska fristaten planerade att skjuta till kapital för att täcka de
ackumulerade förlusterna i stålföretagen Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH och Lech-Stahlwerke
GmbH och att detta skulle ske samtidigt som den bayerska fristaten sålde sina andelar i de här bolagen
- därigenom förlorade man alla utsikter till avkastning på dessa medel, även på lång sikt - beslutade
kommissionen att dessa kapitaltillskott utgjorde statligt stöd. På motsvarande sätt beslutade
kommissionen att kapitaltillskott som den italienska staten genom sitt internationella holdingbolag ENI
gav till gödselmedelsproducenten Enichem Agricoltura S.p.A. under åren 1991-1994 utgjorde statligt
stöd, eftersom kapitaltillskottet gavs innan en omstruktureringsplan hade utarbetats, enbart för att
hindra bolaget från att gå i konkurs, och således utan några utsikter till skälig avkastning.
Kommissionen ansåg dessutom att under rådande omständigheter var den period under vilken bolaget
hade lidit avsevärda förluster, dvs. fem år, alltför lång för att vara acceptabel för en privat
marknadsinvesterare, som skulle ha likviderat eller grundligt omstrukturerat bolaget långt dessförinnan.
De kapitaltillskott som skulle ges i samband med den omstruktureringsplan som inrättades i ett senare
skede utgjorde därför också statligt stöd, och dessutom ansåg kommissionen att de positiva resultat
som man förväntade sig att planen skulle ge var för små i förhållande till det totala tillskottet av nytt
kapital.

Om däremot statens kapitaltillskott till ett bolag ges parallellt med tillskott av kapital från en privat
investerare på likvärdiga villkor och om den privata investerarens ägarandel i bolaget har verklig
ekonomisk betydelse, anser kommissionen att stödet inte har något inslag av offentlig intervention.
Kommissionen beslutade därför att det kapitaltillskott och de lån som givits av myndigheterna i
Wallonien (Belgien) till textilföretaget EM-Filature grundades på normala affärsmässiga överväganden
och inte utgjorde statligt stöd, eftersom denna intervention gjordes i samband med ett tillskott av
kapital från privata aktieägare som därigenom blev majoritetsaktieägare i bolaget och eftersom privata
aktieägare erbjöd lån på liknande villkor. Av liknande skäl ansåg kommissionen att kapitaltillskottet
från den portugisiske staten till företaget för skeppsreparationer, Lisnave, i samband med en
omstrukturering av företaget inte innebar statligt stöd enligt artikel 92.1.

160. b) Enligt artikel 92.1 måste stödet beviljas vissa företag (eller produktion av vissa varor) för
att utgöra statligt stöd. Allmänna åtgärder av ekonomisk-, fiskal- eller socialpolitisk karaktär omfattas
inte av artikel 92.1, och konkurrensfördelar för företag i en medlemsstat som härrör från skillnader i
sådana allmänpolitiska åtgärder måste, om nödvändigt, angripas via det tillämpliga förfarandet enligt
artiklarna 101 och 102.

Således är artikel 92.1 inte tillämplig på allmänna åtgärder som gäller för alla företag i en medlemsstat
som uppfyller objektiva och icke-diskriminerande krav. Mot bakgrund av dessa överväganden ansåg
kommissionen att stöd som Tysklands regering beviljat de anställda i företaget Maschinenfabrik
Sangerhausen GmbH för att fullgöra socialförsäkringsförpliktelser i samband med likvidationen av
företaget inte utgjorde statligt stöd, eftersom detta stöd automatiskt står till buds för alla företag som
träder i likvidation i Tyskland. På motsvarande sätt ansåg kommissionen att anståndet med
skuldåterbetalning som beviljats det spanska stålföretaget Tubacex inte i sig utgjorde statligt stöd, utan
en allmän åtgärd utförd inom ramen för den spanska insolvenslagstiftningen som är allmänt tillämplig
på alla bolag. Emellertid följer också av ovannämnda kriterier att om effekten av objektivitetskraven

                                                  
90 Se kommissionens meddelande från 1983, Bull. 9-1984, punkterna 3.4 och 4.4.
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enligt ett program som är öppet för alla företag är att bara vissa företag kan dra nytta av åtgärden,
anser kommissionen att det är fråga om statligt stöd. 

Om åtgärden är tillämplig på alla företag men medför diskretionär befogenhet för de myndigheter som
administrerar åtgärderna, kan statligt stöd också anses föreligga. Kommissionen ansåg därför att en
finsk plan för sysselsättningsstöd - som står till buds för alla företag i alla sektorer av industrin och
i alla regioner i landet - innebar statligt stöd, eftersom arbetsmarknadsmyndigheterna hade möjlighet
att efter eget gottfinnande bestämma stödets storlek och hur lång den subventionerade perioden skulle
vara för varje arbetslös person som ett företag sysselsatte.

161. c) Det ekonomiska stödet till vissa bestämda företag måste ges av en medlemsstat eller med
hjälp av statliga medel för att utgöra statligt stöd enligt artikel 92.1. Artikel 92.1 tillämpas på stöd som
beviljas av en statlig, regional eller lokal myndighet eller ett offentligt eller privat organ som har
inrättats eller förordnats av staten för att handlägga stödet91. Även om stödet inte har beviljats av ett
organ som har inrättats eller tillsatts av staten, kan det utgöra statligt stöd, om det ekonomiska bidraget
till ett eller flera stödmottagande företag har införts av staten. 

162. d) Stödet måste vara sådant att det märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Kommissionen ansåg att detta villkor var uppfyllt när det gällde stödet till det tyska företaget Leuna-
Werke GmbH, trots att företaget inte exporterar varor till andra medlemsstater, eftersom stödet kan
göra det möjligt för företaget att öka sin produktion för hemmamarknaden och därigenom reducera den
potentiella marknaden där för varor som importeras från andra medlemsstater.

C - Granskning av stödens förenlighet med den gemensamma marknaden

1. Sektorsstöd

1.1. Sektorer som omfattas av särskilda regler

1.1.1. Stöd till varvsindustrin

163. Den 21 december antog rådet förordning EG/3094/9592 som införlivar bestämmelserna i ett
OECD-avtal om normala konkurrensvillkor inom den kommersiella varvs- och
skeppsreparationsindustrin, och inkluderar avvecklingen av produktionsstöd. Den nya förordningen
skall tillämpas från och med det datum då OECD-avtalet träder i kraft. Detta var avsett att ske den 1
januari 1996, men trots att Europeiska unionen har ratificerat avtalet i december har ikraftträdandet
dessvärre försenats, till följd av förseningen i ratifikationsprocessen bland andra parter i
överenskommelsen. Rådet beslutade därför att reglerna i det sjunde direktivet om stöd till
varvsindustrin93 skulle tillämpas tills vidare, dock senast till och med den 1 oktober 1996. Om 0ECD-
avtalet fortfarande inte har trätt i kraft den 1 juni 1996, skall kommissionen lägga fram lämpliga
förslag för rådet, så att det kan fatta beslut om den framtida politiken före den 1 oktober 1996. Mot
den bakgrunden beslutade kommissionen att bibehålla taket för det allmänna produktionsstödet, från

                                                  
91 EG-domstolens dom i mål nr C-78/76 Steinicke och Weinlig mot Bundesamt für Ernährung und

Forstwirtschaft,REG. 1977, s.575
92 EGT L 332, 30.12.1995.
93 Rådets direktiv 90/684/EEG, senast ändrat genom direktiv 94/73/EG.
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och med den 1 januari 1996, på 9 % för stora fartyg och på 4,5 % för fartyg som kostar mindre än
10 miljoner ecu och för ombyggnader.

1.1.2. Stålindustrin

164. Under 1995 fortsatte kommissionen att vara försiktig med att tillämpa gemenskapens regler
för stöd till stålindustrin94. Denna stränga tillämpning av stödreglerna resulterade i att ett antal negativa
beslut fattades, inklusive återfordran av stöd som beviljats i strid mot lagen.

Rådet gav sitt enhälliga samtycke till särskilda undantag enligt artikel 95 i Parisfördraget avseende
produktions- och nedläggningsstöd till järnmalmsbrytning i Österrike i november och till
privatiseringen av det offentliga stålföretaget på Irland i december.

Noggrann övervakning av sex tidigare fall enligt artikel 95 i Parisfördraget (Ilva i Italien, CSI och
Sidenor i Spanien, EKO Stahl och SEW Freital i Tyskland och Siderurgia Nacional i Portugal)
upprätthölls, och rapporter sändes halvårsvis till rådet.

I mars föreslog kommissionen att bestämmelserna i gemenskapens regler för stöd till stålindustrin
avseende stöd till skydd av miljön skall bringas i överensstämmelse med revideringen av
gemenskapens riktlinjer för stöd till skydd av miljön enligt Romfördraget för att säkerställa att
stålindustrin behandlas på samma sätt som andra industrisektorer. Rådet har ännu inte fattat beslut om
bifall.

1.1.3. Kolindustrin

165. I beslut nr 3632/93/EKSG95 av den 28 december 1993 anges gemenskapsregler för statsstöd
till kolindustrin avseende perioden 1994-2002.

Den 4 april godkände96 kommissionen ett finansiellt stöd på totalt 3 384,2 miljoner ecu, som beviljats
av Tyskland för 1995 i form av kompensation till elproducenter inom ramen för tredje lagen om
kolbaserad produktion av elektrisk ström, stöd för att bibehålla den arbetsstyrka som arbetar under jord
i gruvorna ("Bergmannsprämie")samt stöd för att täcka ett antal kolföretags extraordinära utgifter med
anledning av övertagna skuldförbindelser.

Den 19 juli avgav kommissionen ett positivt yttrande över den omstruktureringsplan som de franska
myndigheterna hade lämnat och godkände stöd97, på totalt 912,8 miljoner ecu, för att täcka
driftsunderskott för 1994, stöd för att täcka övertagna skuldförbindelser med anledning av
moderniseringen, rationaliseringen och omstruktureringen av kolindustrin och stöd för forskning och
utveckling. Vid samma tillfälle godkände kommissionen ytterligare tyskt stöd, på totalt 196,9 miljoner
ecu, för anskaffande av kokskol och koks för gemenskapens stålindustri98. 

Den 26 juli gav kommissionen Frankrike tillåtelse99 att bevilja stöd, på totalt 668,1 miljoner ecu, för
att täcka driftsunderskott för 1995, stöd för att täcka övertagna skuldförbindleser med anledning av

                                                  
94 Kommissionens beslut 3855/91/EKSG.
95 EGT L 329, 30.12.1993, s. 12.
96 Beslut 95/464/EKSG, EGT L 267, 9.11.1995, s. 42.
97 Beslut 95/465/EKSG, EGT L 267, 9.11.1995, s. 46.
98 Beslut 95/499/EKSG, EGT L 287, 30.11.1995, s. 53.
99 Beslut 95/519/EKSG, EGT L 299, 12.12.1995, s. 18.
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moderniseringen, rationaliseringen och omstruktureringen av kolindustrin och stöd för forskning och
utveckling.

Kommissionens godkännande av att Förenade kungariket beviljar stöd, på totalt 2 594,4 miljoner ecu,
för övertagna skuldförbindelser under 1995 innefattades i kommissionens beslut av den 3 november
1994100.

Anmälningar om stöd för 1995 har inkommit från portugisiska och franska myndigheter, och en
ytterligare anmälan har inkommit från tyska myndigheter. Dessa anmälningar gås igenom av
kommissionen för att det skall gå att avgöra om de är förenliga med eller på annat sätt kan omfattas
av beslut 3632/93/EKSG.

1.1.4. Bilindustrin

166. Genom sin dom av den 29 juni 1995101 fastställde domstolen - mot kommissionens beslut som
innebar förlängning på obegränsad tid - att gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till
bilindustrin hade upphört att gälla från och med den 1 januari 1995. För att förhindra det rättsliga
vakuum som det fanns risk för att domen skulle skapa, fick kommissionen agera på ett extraordinärt
sätt genom att den 5 juli 1995 besluta att förlänga rambestämmelsernas giltighet retroaktivt från och
med den 1 januari 1995 och samtidigt föreslå medlemsstaterna att återinföra dessa rambestämmelser
under en två års period med början senast den 1 januari 1996.

Därefter överklagade Spaniens regering kommissionens beslut till domstolen om att förlänga
rambestämmelsernas giltighet retroaktivt, och i motsats till alla andra medlemsstater förkastade Spanien
också förslaget att återinföra rambestämmelserna under en två-års period. Till följd av denna
inställning blev kommissionen tvungen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget för
att undersöka om samtliga stödplaner som kan komma bilfirmor till godo i Spanien är förenliga med
den gemensamma marknaden. Den 20 december fattade kommissionen ett slutgiltigt beslut som
tvingade Spanien att - i enlighet med de övriga medlemsstaterna - efterkomma kraven i de nyligen
återinförda rambestämmelserna.

På grund av sitt beslut av den 5 juli fortsatte kommissionen att under hela 1995 tillämpa
gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till bilindustrin. Kommissionen fick in nio
anmälningar på grundval av godkända planer och två anmälningar på grundval av tillfälliga planer.
Kommissionen fattade beslut om att godkänna stöd enligt anmälningarna i sex av fallen.
Kommissionen fattade också ett interimsbeslut och ålade Tysklands regering att före utgången av en
bestämd frist lämna all den information som är nödvändig för prövningen av stöd till nya projekt för
VW Sachsen, som inte omfattades av ett tidigare beslut år 1994.102.

167. Vid bedömningen av individuellt stöd inom ramen för regionala stödplaner (t.ex. FORD Genk),
fortsatte kommissionen att tillämpa sitt krav på att regionalstöd i denna sektor bör stå i proportion till
det faktiska handikapp som regionen innebär för en investerare. Det bör emellertid noteras att
kommissionen har godkänt att högre stödnivåer i genomsnitt har beviljats tillverkare av motorfordon
för att stödja investeringsprojekt i de minst utvecklade regionerna i EU.

                                                  
100 Beslut 95/995/EKSG, EGT L 379, 31.12.1995, s. 6.
101 Mål nr C-135/93, Spanien mot kommissionen, REG. 1995, s. I-1651.
102 Tjugofjärde konkurrensrapporten, punkt 367 och bilaga II.E., punkt 2.6.
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168. När det gäller undsättnings- och omstruktureringsstöd har kommissionen fattat slutgiltiga beslut
beträffande stöd till DAF Belgien, DAF Nederländerna och SEAT-Volkswagen. Dessa beslut
inbegriper, enligt befintliga regler, krav på återbetalning av en del av stödet till det konkursmässiga
DAF och en betydande minskning av produktionskapaciteten för SEAT. Kommissionen beslutade
vidare att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget avseende det stöd som spanska
myndigheter har beviljat Santana Motor, S.A. 

169. Vid beslut om stöd till forskning och utveckling tar kommissionen - under det att den erkänner
de eventuella positiva effekter FoU-verksamheten kan få för den ekonomiska utvecklingen - risken för
snedvridning av konkurrensen i beaktande och garanterar att sådant stöd bara beviljas projekt som
verkligen är nyskapande på europeisk nivå. Kommissionen verifierar också att man håller sig till de
maximinivåer som har fastställts i gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till FoU. Eftersom
dessa villkor var uppfyllda i fallen med Opel Austria och Ford Valencia, godkände kommissionen
stöden som föreslagits för dessa projekt.

170. Båda fallen innefattade också stöd till investeringsprojekt för att minska miljöförstöringen. I
linje med gemenskapens rambestämmelser för bilindustrin och gemenskapens riktlinjer för statligt stöd
till skydd av miljön, kan sådant stöd godkännas om det bara gäller sådana extra investeringskostnader
som är nödvändiga för att minska eller eliminera miljöförstöringen eller för att anpassa
produktionsmetoder för att skydda miljön och om de gränser för stödnivån som förutses i de senare
reglerna - det vill säga 15 % för projekt för anpassning till nya normer och 30 % för projekt där man
påtagligt går utöver normerna eller för frivilliga åtgärder - inte överskrids. Både när det gäller fallet
med Opel Austria och Ford Valencia, liksom i fallet med det ovannämnda Ford Genk, var dessa villkor
uppfyllda, varför kommissionen godkände de föreslagna stöden. 

171. I flera fall hade kommissionen begärt att de nationella myndigheterna skulle övervaka
förverkligandet av de bidragsberättigade investeringarna och bett medlemsstaterna att sända in årliga
rapporter över resultatet av investeringarna och stödbetalningarna. I praktiken har det redan visat sig
att ett sådant uppföljningsförfarande är viktigt, eftersom verkställandet av stora fleråriga
investeringsprojekt leder till många förändringar som kan kräva modifieringar av stödbetalningarna.
Under loppet av 1995 utövades denna efterhandskontroll när det gäller Ford/VW Setubal och Fiat
Mezzogiorno liksom när det gäller Chrysler och SNF i Österrike, där Europeiska unionen hade träffat
en överenskommelse med Österrike om minskning av stödet. I sitt beslut i fallet NedCar hade
kommissionen begärt att de nederländska myndigheterna skulle meddela reglerna för fördelning av
kostnader mellan de gamla och de nya modellerna, så att kommissionen kunde garantera att inget stöd
beviljats Volvo och Mitsubishi till följd av bristfälliga regler103. Analysen av reglerna för
kostnadsallokering för 1994 och 1995 visade att de inte innefattade statligt stöd. Efterhandskontrollen
kunde upphöra när det gäller ett omstruktureringsstöd till Rover som beviljades före ikraftträdandet
av gemenskapens rambestämmelser och ett regionalstöd till Opel Eisenach, eftersom villkoren i
besluten har uppfyllts.

1.1.5. Syntetfiberindustrin

172. Sedan 1977 har stöd till denna industri varit föremål för kompletterande kontroll via den så
kallade kodexen om stöd till syntetfiberindustrin. I april bad kommissionen ett oberoende
konsultföretag att fastställa kodexens effekter, om kompletterande kontroll fortfarande befanns vara
nödvändig och vilken utformning den i så fall skulle ha. Konsulterna avlade rapport i oktober, och

                                                  
103 Tjugofjärde konkurrensrapporten, punkt 367 och bilaga II.E, punkt 2.6.
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kommissionen kommer att besluta vilka åtgärder den skall vidta i början av 1996. I april utsträckte
kommissionen också giltighetstiden för den nuvarande kodexen104 ytterligare nio månader, till och med
den 31 mars 1996105.

1.1.6. Transport

173. Under 1995 har det skett en påtaglig ökning av antalet fall av stöd till transportsektorn (från
29 till 52). Samtidigt har fallen blivit alltmer invecklade, och artiklarna 92 och 93 har fått större
tillämpningsområde. I takt med att avregleringen av transportmarknaden fortskrider, ökar konkurrensen
över hela marknaden. Den förestående fullföljningen av avregleringen av det civila flyget kommer att
inbegripa cabotagerättigheter för europeiska flygbolag från och med mars 1997. De nyligen godkända
direktiven om infrastrukturavgifter och tillgång till spår inom järnvägssektorn är en fortsättning på den
väg man slog in på genom direktiv 91/440. Detta har också utsträckts till att gälla inomstatliga
sjöfartslinjer. Det här var bara några exempel på de åtgärder som vidtas för att skapa en inre marknad
för transporttjänster.

174. När affärsdrivande verksamhet tränger in på nya områden, måste kontrollen över statligt
finansiellt stöd öka för att garantera bibehållandet av samma konkurrensvillkor för alla företag, både
offentliga och privata. När det gäller transportföretag skall inga fördelar i form av minskning av de
kostnader som normalt ingår i ett företags kostnadsstruktur och som härrör från en statlig åtgärd
godkännas - om de inte svarar mot behoven av samordning av transporter eller motsvarar ersättning
för betalning av åligganden i det allmännas tjänst. Dessutom kan utvecklingen av transporter såsom
en ekonomisk aktivitet eller ett konkret projekt av allmäneuropeiskt intresse medföra att undantag görs.

175. Under det senaste året blev kommissionen i flera fall konsulterad (Ferrovie dello Stato, fast
Öresundsförbindelse) av medlemsstater som ville få klarlagt huruvida offentliga investeringar i
infrastruktur kan anses utgöra statligt stöd. Regeringar har alltid använt finansiell intervention som ett
väsentligt verktyg i sin politik för infrastrukturell utveckling. Så länge som tillgången och
användningen förblir offentlig och allmän, kan dessa interventioner inte utgöra sådant stöd som avses
i artikel 92.1, utan de kommer normalt att anses vara i det allmännas intresse. För att det skall bli fråga
om en snedvridning - så att detta klassificeras som stöd - skall de fördelar som infrastrukturen medför
tilldelas selektivt i syfte att hjälpa specifika företag; det skall till exempel gälla en skräddarsydd
anläggning som bara ett företag skall använda sig av, eller diskriminerande tillträdesrestriktioner.

I ekonomiskt hänseende brukar offentliga myndigheter normalt stå för dessa varor och tjänster, på
grund av prissystemens oförmåga att göra det. Varor såsom infrastruktur tenderar att vara odelbara,
och de konsumeras kollektivt av alla medborgare oavsett om de betalar för detta eller inte. En sådan
allmän vara som regeringen sörjer för kommer samhället till godo kollektivt och tilldelas inte något
specifikt företag eller någon specifik industri (principen om icke-uteslutning). Följaktligen anses
offentlig hjälp till infrastrukturåtgärder normalt inte utgöra stöd, utan snarare en allmän åtgärd som
härleds ur statens suveränitet när det gäller ekonomisk politik, markplanering och utveckling.

176. Olika klagomål som framställts under 1995 hävdade att statligt stöd har getts till hamnar.
Frågan uppstår huruvida finansiell uppbackning av hamnaktiviteter kan undersökas med åberopande
av artikel 92 eller ej.

                                                  
104 EGT C 346, 30.12.1992.
105 EGT C 142, 8.6.1995.
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177. Angående civilflyget 1995, grundade kommissionen sina beslut om statligt stöd på de principer
som utvecklats i de nya riktlinjer som antogs i november 1994106. Riktlinjerna tar hänsyn till att
marknaden för flygtransporter har blivit mycket mer konkurrensbetonad sedan det tredje
avregleringspaketet trädde i kraft 1993. År 1994 godkände kommissionen att omstruktureringsstöd
beviljas till TAP och Air France att betalas i delutbetalningar. I båda fallen gällde kommissionens
godkännande under förutsättning av att man på ett riktigt sätt uppfyllde en lista med förpliktelser och
genomförde omstruktureringsplanerna. Under 1995 kontrollerade kommissionen, med hjälp av
oberoende experter, att förpliktelserna uppfyllts. Eftersom TAP107 och Air France108 på ett
tillfredsställande sätt uppfyllt båda villkoren restes inga invändningar mot utbetalning av den andra
delutbetalningen av stödet.

178. År 1994 beslutade kommissionen också att det franska offentliga bolaget CDC-P:s tecknande
av obligationer som utfärdats av Air France utgjorde olagligt stöd som är oförenligt med den
gemensamma marknaden och krävde att det skall återbetalas. I oktober 1994 bestred Frankrike och Air
France kommissionens beslut inför förstainstansrätten. Komissionen beslutade därpå den 4 april 1995109

att ändra sitt urspungliga förslag och att kräva att Frankrike skulle garantera att stödet och upplupen
ränta deponeras på ett spärrat bankkonto tills domstolen avkunnar en slutgiltig dom. Den ekonomiska
grunden bakom detta förfarande är att undandra Air France möjlighet att använda stödpengarna i
avvaktan på domstolsförhandlingarna.

179. Den 4 maj 1995110 analyserade kommissionen de finansiella transaktioner som ingick i
överenskommelsen mellan Swissair och Sabena, syftande till att Swissair skulle förvärva en strategisk
andel (49,5%) av Sabena. Affären inbegriper att Sabena skall utfärda nya aktier för 9,5 miljarder BEF.
Swissair tecknade sig för 6 miljarder BEF, och den resterande delen tecknades av Belgien och en
grupp belgiska investerare. Kommissionen påminde om att när det offentliga innehavet i ett bolag skall
öka, innebär inte kapitaltillskottet statligt stöd förutsatt att den offentliga investeringen görs samtidigt
med betydande kapitaltillskott från privata aktieägare. Att Swissair tecknade nya aktier till samma pris
och på samma villkor som Belgien och de belgiska investerarna accepterades som bevis för att affären
utgjorde en normal finansiell transaktion och inte statligt stöd.

180. Den 10 maj 1995 beslutade Europeiska kommissionen att inte göra invändningar mot den tyska
regeringens planer på att medverka till pensionsfonder för anställda på Lufthansa, som en del av
bolagets privatiseringsprogram som startade 1992. Åtgärderna var kopplade till de avgifter som ålades
Lufthansa till följd av att bolaget var tvunget att utträda ur en tilläggspensionsfond som handhades av
den statliga korporationen VBL. Så länge Lufthansa var ett offentligt bolag var det obligatoriskt att
tillhöra denna fond. Kommissionen ansåg att en privat investerare i samma ställning som den tyska
staten - förpliktigad att överlåta kontrollen över Lufthansa - skulle ha agerat på samma sätt för att
maximera det slutliga värdet av sin andel.

181. Den 19 juli 1995 analyserade kommissionen ett kapitaltillskott på 300 miljoner FRF till
bolaget AOM från dess offentligt ägda moderbolag Crédit Lyonnais. Efter att ha analyserat
flygbolagets omstruktureringsplan drog kommissionen slutsatsen att det var troligt att AOM skulle
återfå sin lönsamhet inom en snar framtid och att det nuvarande nettovärdet av företagets framtida
betalningsflöde överskrider det för investeringar. Affären ansågs innebära en normal finansiell

                                                  
106 Tjugofjärde konkurrensrapporten, punkt 375. 
107 EGT C 154, 21.6.1995.
108 EGT C 295, 10.11.1995.
109 EGT L 219, 15.9.1994.
110 EGT L 239, 7.10.1995, s. 19.
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transaktion och inte statligt stöd, eftersom en privat investerare i en marknadsekonomi under samma
omständigheter skulle ha investerat i AOM.

182. Den 29 november 1995 fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut gällande det
exceptionella förfarandet med avskrivning av flygbolag som är registrerade i Tyskland och som
används för internationell affärsmässig verksamhet. Under vissa omständigheter tillät programmet en
exceptionell avskrivning på upp till 30 % av den totala kostnaden för förvärvet. Kommissionen ansåg
att programmet innebar stöd och att det inte kunde omfattas av andra och tredje punkten i artikel 92. 

183. På motsvarande sätt har kommissionen fattat beslut i ett antal ärenden i fråga om stöd till
sjöfartssektorn. Kommissionens riktlinjer från 1989 om statligt stöd till gemenskapens rederier är för
närvarande föremål för översyn i samband med en allmän genomgång av gemenskapens
sjötransportpolitik. Resultatet har presenterats av kommissionen i ett strategidokument, som de
europeiska institutionerna, medlemsstaterna och andra intresserade parter kommer att erbjudas att
diskutera och kommentera.

184. Kommissionen beslutade särskilt att en överenskommelse mellan spanska regionala och lokala
myndigheter i Baskien och "Ferries Golfo de Viscaya", gällande en färjelinje mellan Bilbao och
Portsmouth inte innehöll inslag av statligt stöd. Det slutliga beslutet, efter inledandet av ett förfarande
enligt artikel 93.2 i fördraget, fattades den 6 juni 1995. 

185. Allvarliga tvivel uppstod om huruvida ett stöd som beviljats till det franska statligt ägda
rederiet Compagnie Générale Maritime ('CGM') var förenligt med fördraget eller inte. Kommissionen
beslutade den 31 oktober 1995, och senare den 20 december 1995, att inleda respektive utsträcka ett
förfarande enligt artikel 93.2. Stödet uppgår till ca 330 miljoner ecu.

186. Kommissionen har också granskat flera ärenden om statligt stöd till vägtransportsektorn och
därvid särskilt beaktat avregleringen av de inhemska marknaderna, som pågår och sker gradvis sedan
den 1 januari 1995111 och som förutsätter att marknader på lokal nivå öppnas för konkurrens från hela
gemenskapen.

187. Den 18 augusti 1995 väckte kommissionen talan hos domstolen mot Italien, som inte hade
vidtagit de åtgärder som krävdes för att följa kommissionens beslut av den 9 juni 1993. I detta beslut
förklarades en skattelättnad till åkare i Italien vara oförenligt med den gemensamma marknaden och
de italienska myndigheterna ålades att återkräva utbetalda belopp.

Denna ordning, som betraktats som ett vanligt driftsstöd och som inledningsvis fastställts för
räkenskapsåret 1992, har dessutom förlängts av de italienska myndigheterna till år 1993 och 1994, med
en budget på 558 miljoner ecu. Kommissionen beslutade den 4 oktober 1995 att inleda ett förfarande
enligt artikel mot dessa förlängningar och begärde att stödet omedelbart skulle upphävas.

188. Med anledning av överkapaciteten i den sjöfart som bedrivs inom gemenskapen pågår sedan
1990 ett struktursaneringsprogram, som syftar till att begränsa befintlig kapacitet genom upphuggning
av fartyg och som har sin rättsliga grund i rådets förordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989.
På grund av att branschen dras med så stor överkapacitet lade kommissionen den 23 maj 1995 fram
ett förslag för rådet om ändring av ovannämnda förordning. Den ändring kommissionen föreslår
innebär att upphuggning skulle ske i stor skala och pågå under åren 1996-98, samt att insatsen skulle

                                                  
111 Rådets förordning 3118/93, EGT L 279, 12.11.1993.
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samfinansieras av kommissionen, de berörda medlemsstaterna och yrkeskåren. Förslaget utgör ett
viktigt komplement till den successiva avregleringsprocess som pågår inom sjöfarten på farbara
vattenleder och som kommissionen rekommenderar i ett förslag av den 23 maj 1995.

189. Under loppet av 1995 undersökte kommissionen, i enlighet med artikel 92 och 93, en del
transaktioner som företagits av järnvägsbolag. När det gäller försäljningen i Förenade kungariket av
företag som arbetar med rullande materiel för järnväg (ROSCO:s) beslutade kommissionen den 29
november att de garantier som tillhandahållits köparna maximerat vinsten och därför inte utgjorde
statligt stöd.

På samma sätt beslutade kommissionen den 18 oktober 1995 att en statlig garanti till Ferrovie dello
Stato S.p.A., som utfärdats av den italienska regeringen för ett lån på 372 miljoner ecu för
infrastrukturinvesteringar i höghastighetsjärnvägsförbindelsen mellan Brenner och Verona, inte utgjorde
statligt stöd.

1.1.7. Jordbruk

190. I någon mån har spelreglerna för statligt stöd till jordbruket ändrats genom att tre nya
medlemsstater tillkommit (Österrike, Sverige, Finland). I varje lands anslutningsakt finns
särbestämmelser för vid tidpunkten för anslutningen befintliga stöd och för en viss övergångsperiod.
I enlighet med anslutningsakten underrättade de nya medelmsstaterna före den 30 april 1995
kommissionen om befintliga stödordningar, i den mening som avses i artikel 93.1 i Romfördraget, på
jordbruksområdet. Vidare antog kommissionen den 13 april 1995 två beslut som innebar att man
godkände Österrikes och Finlands program för tillämpning av artiklarna 138-140 i anslutningsakten,
enligt vilka nationella stöd under övergångsperioden skall beviljas i avtagande grad till
jordbruksprodukter. Besluten har därefter ändrats på grund av att nya omständigheter tillkommit.

191. Allmänt sett skall kommissionen motsätta sig medlemsstaternas nationella stöd om de är av
sådant slag att de kan störa den gemensamma marknadens sätt att fungera och om de utgör driftsstöd
och inte har någon varaktig effekt på utvecklingen i sekorn i fråga.

192. Vad beträffar investeringsstöd till jordburksnäringen, och särskilt tillämpningen av artikel 12.1
i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet112, så kommer
bedömningen av stöd från gemenskapen och respektive nation hädanefter i den mån det är möjligt att
ske genom att ärendena granskas parallellt inom ramen för tidsfristerna i fråga om statligt stöd. Genom
att förfara på detta sätt kommer det att bli möjligt att skicka en enda skrivelse till den berörda
medlemsstaten, vilken skrivelse då kommer att möta både de krav som anges i artiklarna 92-93 i
fördraget och dem i förordningen nr 2328/91.

193. För investeringsstöd avsedda att förbättra villkoren för bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter ligger gemenskapens politik fast genom rådets förordning (EEG) nr 866/90113.
Genom denna förordning har medlemsstaterna befogenhet att inrätta stöd på olika villkor i enlighet
med artiklarna 92 och 93 i Romfördraget. Möjligheterna inskränks emellertid genom urvalskriterier,
som fastställs i förordningen och som kommissionen tillämpar genom analogi när man prövar statliga
stöd.
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Fram till år 1994 fanns de urvalskriterier som hade betydelse för denna typ av investeringar och som
kallades "sektorsgränser" angivna i kommissionens beslut 90/342/EEG av den 7 juni 1990114. Beslutet
ändrades emellertid genom kommissionens beslut 94/173/EEG av den 22 mars 1994115. År 1994
underrättade kommissionen medlemsstaterna om att man tänkte fortsätta tillämpa de sektorsgränser som
anges i punkt 2 i bilagan till beslutet från 199O116 på området statligt stöd. År 1995 intog
kommissionen en något mer nyanserad ställning genom att tillämpa gränserna i beslutet från 1994 i
fall där dessa gränser var minst kännbara117. Efter förberedande arbeten tillsammans med
medlemsstaterna bestämde sedan kommissionen att från och med den 1 januari 1994 tillämpa
kriterierna i beslutet från den 22 mars 1994, och inte längre dem i beslutet av den 7 juni 1990118.

194. Kommissionen har också tagit ett principbeslut om att se över sin politik om subventionerade
förvaltningskrediter i jordbrukssektorn119.

1.1.8. Fiske

195. Under 1995 registrerade kommissionen 37 nya ärenden om anmälda stöd, 20 ärenden om stöd
som antingen inte anmälts eller anmälts för sent samt tre nya fall av befintliga stöd på detta området.
Kommissionen beslutade att inte göra någon invändning mot stöden i 22 ärenden, varav ett påbörjades
år 1994. Kommissionen beslutade att inleda förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget med
anledning av två stödåtgärder, varav den ena var italiensk och den andra tysk. Under samma period
beslutade kommissionen att avsluta förfarandet enligt artikel 93.2 som inletts med anledning av en
stödåtgärd, som hade vidtagits i Italien och anmälts år 1993.

1.2. Särskilda sektorer som inte omfattas av särbestämmelser

196. Sedan några år tillbaka har Europa känt av en omfattande utveckling i riktning mot
avreglering, privatisering och nedmontering av statliga monopol. Denna utveckling i kombination med
det ständigt pågående arbetet med harmoniseringen av bestämmelser på gemenskapsnivå har stimulerat
kommissionen till att studera hur bestämmelserna om statligt stöd tillämpas på vissa särskilda sektorer,
såsom bankväsende och postväsende. Det rör sig om sektorer som i teorin naturligtvis bör behandlas
på samma sätt som vilken sektor som helst (i synnerhet principen om "den private investeraren i en
marknadsekonomi") men som å andra sidan kännetecknas av ett antal särdrag som det är motiverat att
kommissionen tar hänsyn till vid tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd. 

1.2.1. Bankväsendet

197. Att denna sektor har en särställning beror dels på sociala och juridiska orsaker (skydd för
spararna), dels på makroekonomiska och finansiella orsaker (nödvändig stabilitet i sektorn, väl
fungerande betalningssystem) och slutligen dels på politiska och internationella orsaker (risk för
återverkningar i form av "panik" på andra finansinstitut i samma land eller i andra länder eftersom det
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116 EGT C 189, 12.7.1994, s. 5.
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118 EGT C 29, 2.2.1996, s.4.
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inbördes beroendet mellan olika institut är stort och detta gäller särskilt om en stor institution går
omkull). Därför är också särskilda myndigheter satta att utöva tillsyn över sektorn i de olika
medlemsstaterna.

Efter ärendet Banesto år 1994 blev ärendet Crédit Lyonnais ett viktigt pilotfall för hur man bör
tillämpa bestämmelserna om statligt stöd och samtidigt ta hänsyn till sektorns särställning. I omfång
är detta ärende det största kommissionen någonsin handlagt: Totalt uppgick stödet till 45 miljarder
FRF (7,5 miljarder ecu). Crédit Lyonnais var dessutom i slutet av 1993 Europas största bank om man
ser till balansomslutningen, vilket innebar att detta fall var ett exempel på vad som skulle kunna ske
om en storbanks betalningsförmåga sviktade och vad detta skulle kunna få för konsekvenser för det
franska bank- och finansväsendet, eller t.o.m. för det europeiska.

Efter att ha rådfrågat en expertgrupp på hög nivå bestämde sig kommissionen för att tillämpa de
bestämmelser om sakfrågan och om förfarandet som gäller för statligt stöd men att samtidigt ta hänsyn
till bankväsendets särskilda karaktär. Låter man bankväsendet omfattas av bestämmelserna undviker
man dessutom risken för att vissa kreditinstitut, som förlitar sig på uttalat eller outtalat stöd från staten
på grund av att de är offentliga företag och/eller för stora för att tillåtas gå i konkurs, agerar
oförsiktigt. En sådan inställning skulle nämligen kunna leda till att staten måste skjuta till stöd, vilket
i sin tur ger en snedvridning av konkurrensen, som hade kunnat undvikas. Även om ett ingrepp från
statens sida skulle bedömas som ofrånkomligt för att undvika skadlig inverkan på andra institut och
på finansmarknaderna ansåg kommissionen att man borde sträva efter en lösning som innebar minsta
möjliga snedvridning av konkurrensen. Slutligen borde man kräva en betydande motprestation av det
betalningsoförmögna institutet för att uppväga de negativa konsekvenser ingreppet skulle få för övriga
aktörer på marknaden. Därför ställde kommissionen i det beslut som till sist antogs krav för att
godkänna stödet till Crédit Lyonnais och dessa krav var bl. a. att en stor del av det internationella
kontorsnätet skulle avyttras, att banken skulle bidra till kostnaderna för saneringen längre fram när
möjligheter därtill fanns, att en klar gräns skulle dras mellan Crédit Lyonnais och
förlustförvaltningsbolaget och att en sannolik privatisering av banken skulle ske inom fem år.

1.2.2. Postväsendet

198. Kommissionen tillmäter postväsendet stor betydelse på grund av dess avgörande roll som
informationsförmedlare i ett lands ekonomiska och sociala verksamhet. Samtidigt måste kommissionen
beakta domstolens åsikt att konkurrensreglerna är tillämpliga på postväsendet120, samtidigt som även
artikel 90.2 i Romfördraget är tillämplig.

Posttjänster, och i synnerhet de som är offentliga, halvoffentliga eller för vilka särskilda rättigheter och
ensamrätt gäller, får fortfarande en privilegierad behandling av staten. Det sker genom ekonomiskt stöd
som kan vara direkt (bidrag) eller indirekt (skattelättnader) och då ofta svårt att upptäcka. Men detta
stöd omfattas av kommissionens direktiv om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater
och offentliga företag121, vilket innebär särskilda skyldigheter i fråga om ekonomi och bokföring.
Denna typ av direkta eller indirekta ekonomiska ingripanden utgör dessutom statligt stöd som
kommissionen skall övervaka, dels via medlemsländernas skyldighet att i förväg anmäla stödprojekt,

                                                  
120 Domstolens dom av den 12 februari 1992 i de förenade målen C-48/90 och C-66/90 Nederland en PTT Nederland

and PTT Post mot kommissionen, REG. 1992, s. I-565. Domstolens dom i mål C-320/91 Paul Corbeau, REG.
1993, s. I-2563.

121 Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25.6.1980, ändrat genom direktiv 84/413/EEG, EGT L 229, 28.8.1985,
s. 20.
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dels via kommissionens ständiga uppdrag att övervaka befintliga stödordningar mot bakgrund av hur
de påverkar den gemensamma marknadens möjligheter att utvecklas och fungera.

I detta sammanhang är ärendet Activités concurrentielles de la Poste française dubbelt intressant
eftersom det både anknyter till tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd (artiklarna 92-93) och
till bestämmelserna om företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(artikel 90.2). I detta ärende tillämpade kommissionen för första gången dessa bestämmelser i förening.
Kommissionen fann att de skattemässiga fördelar som den franska posten hade inte uppvägde de extra
kostnader den franska postens särskilda plikter till följd av ställningen som public service-bolag
medförde, samt att dessa fördelar inte gynnade den franska postens konkurrensutsatta verksamhet (dvs.
verksamhet som enligt fransk lag inte är reserverad för postverket). Således beslutade kommissionen
att dessa skattemässiga fördelar inte utgjorde stöd enligt artikel 92.1 i Romfördraget.

1.2.3. Den audiovisuella sektorn

199. Kommissionen erkänner att den europeiska filmindustrin och TV-programproduktionsindustrin
representerar en viktig del av den europeiska kulturens mångfald. Följaktligen har kommissionen
godtagit att främjandet av kulturell mångfald är giltigt skäl för statligt stöd till filmindustrin och till
produktion av TV-program. Vid sin bedömning av det statliga stödet till den audovisuella sektorn
kommer kommissionen emellertid att garantera att stödet inte orsakar någon otillbörlig snedvridning
av konkurrensen och att det inte förekommer någon diskriminering till följd av nationalitet eller några
andra hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och idéer inom Europeiska unionen.
Kommissionen strävar efter att uppnå balans mellan kravet på främjande av kulturen och kulturarvet
och öppenheten för handel och konkurrens på den inre marknaden.

För att klargöra sin stödpolitik på detta område arbetar kommissionen för närvarande på riktlinjer för
statligt stöd till kultur, konst och multimedia. Riktlinjerna diskuterades med medlemsstaterna vid ett
multilateralt möte i juni. Medlemsstaterna uttryckte allmänt sitt stöd för riktlinjerna.

200. Till följd av klagomål från privata TV-stationer som anför att offentliga TV-bolag erhåller
statligt stöd som snedvrider konkurrensen på TV-marknaden inom EG, utsåg kommissionen 1993 ett
konsultbolag som skulle företa en studie över situationen - och att särskilt uppmärksamma vilka
allmänna serviceförpliktelser som åligger offentliga TV-bolag, hur mycket de kostar och hur stora
bidrag som de offentliga TV-bolagen erhåller. Kommissionen fick slutrapporten i oktober 1995 och
har sänt ut den till medlemsstaterna för kommentarer. Med hänsyn till de nya medlemsstaterna och
EFTA-länderna, de länder som undertecknat EES-avtalet, har kommissionen begärt anbud på en
motsvarande studie. När kommissionen har mottagit synpunkterna från medlemsstaterna över den första
studien och när den andra studien är slutförd, kommer kommissionen att beakta de fall som väntar på
avgörande och att uppmuntra till en debatt om den framtida utvecklingen.

2. Branschövergripande stöd

2.1. Forskning och utveckling

201. Den 20 december 1995 antog kommissionen de nya gemenskapsramarna för statligt stöd till
forskning och utveckling. 
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Arbetet med att se över ramarna, som varit i kraft sedan 1986, fördes mot bakgrund av den nya
situationen på konkurrensområdet såväl inom gemenskapen som internationellt. I den reviderade
versionen tar man hänsyn till rekommendationerna i vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och
sysselsättning" och till följderna av avtalen efter Uruguay-rundan. Vidare klargörs vissa förfaranden
som kommissionen utvecklat efter att ramarna trädde i kraft 1986 och som hitintills inte redovisats
skriftligen.

Enligt den allmänt tillämpliga regeln ligger den tillåtna stödnivån på 25 % för utvecklingsprojekt nära
lanseringen - som alltså ligger närmare marknaden - och på 50 % för grundforskningsprojekt.
"Bonuspoäng" kan emellertid tilldelas projekt som rör små och medelstora företag (+10
procentenheter), projekt i stödområden (+5 eller 10 procentenheter) och projekt som prioriteras enligt
gemenskapens ramprogram för FoU (+15 procentenheter).

Den tillåtna stödnivån kan också höjas med 10 procentenheter om projekten uppfyller minst ett av
följande krav: Sinsemellan självständiga företag samarbetar över gränserna. Forskningsresultaten sprids
i vida kretsar. Det rör sig om samarbete mellan universiteten och näringslivet. En höjning med 25
procentenheter kommer att tillåtas för projekt som har prioriterad status enligt gemenskapens
ramprogram för forskning och utveckling för att de omfattar gränsöverskridande samarbete mellan
företag eller samarbete mellan företag och offentliga forskningsorganisationer med vidsträckt spridning
av resultaten.

Genom bonussystemet kan man anpassa det tillåtna stödbeloppet på grundval av det gemensamma
intresset, men högsta nivå enligt WTO:s subventionskod måste i alla händelser respekteras.

De nya ramarna tar hänsyn till konkurrensen utanför gemenskapen och de nya möjligheter som erbjuds
genom WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och föreskriver därmed att europeiska
företag skall kunna tillgodogöra sig stöd enligt de maximinivåer som godkänns av WTO (50 % för
forskningsverksamhet före lansering och 75 % för industriell grundforskning) i följande fall: Det rör
sig om ackumulerat stöd från staten och gemenskapen. Projektet är av gemensamt europeiskt intresse
(undantag enligt artikel 92.3 b). Likvärdiga projekt eller program genomförs av företag utanför
Europeiska unionen och har beviljats stöd under de tre senaste åren eller kommer att beviljas stöd som
ligger på den nivå som tillåts av WTO för forskning av ovannämnda två typer.

För att begränsa medlemsstaternas och kommissionens administrativa belastning anser kommissionen
på grundval av förvärvad erfarenhet att det enligt de nya ramarna inte längre skall vara nödvändigt att
anmäla en ökning av årsbudgeten (<100 % av det ursprungliga beloppet) och/eller en förlängning av
ett tillåtet projekt under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Om ett stöd beviljas ett enskilt projekt, som ingår som del i ett av kommissionen godkänt stödsystem
till forskning och utveckling, behöver i princip ingen anmälan göras. Ett annat kriterium för anmälan
av "stora enskilda projekt", som knyter an till storleken på det utbetalade stödbeloppet (5 miljoner ecu)
och till kostnaden för projektet (25 miljoner ecu), har införlivats i ramarna från 1995.

Genom översynen av ramarna görs också en genomgång av de fall där bestämmelserna i artikel 92.1
i Romfördraget skall tillämpas, alternativt inte tillämpas, på sådana offentliga medel, som används till
att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs utan vinstsyfte genom högskolans
eller andra offentliga organs försorg, antingen på egen hand eller för näringslivets räkning eller i
samarbete med näringslivet.
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I den nya versionen av ramarna anges för övrigt vilka faktorer kommissionen kommer att ta hänsyn
till när den gör en bedömning av om stöd till forskning och utveckling från en medlemsstat stimulerar
företagen till att inleda ytterligare forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vilka då skall ligga utanför
sådana forskningsaktiviteter som de normalt hade bedrivit inom ramen för sin verksamhet
(forskningsstödens stimulerande verkan).

Stöd till små och medelstora företag kommer att förutsättas vara nödvändiga och ha stimulerande
verkan, medan stöd till stora företag som bedriver forskning nära marknaden kommer att granskas
ingående av kommissionen. 

2.2. Sysselsättningsstöd och allmänna sociala åtgärder

202. Den stadigvarande höga arbetslöshetsnivån inom gemenskapen gav upphov till de
grundläggande ekonomiska och sociala problem som gemenskapen stod inför 1995. I ett försök att råda
bot på den här allvarliga situationen vidtar medlemsstaterna alltfler sysselsättningsskapande åtgärder,
och i sin vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning lägger kommissionen fram förslag på
olika åtgärder för att främja sysselsättningen som är förenliga med gemenskapens konkurrenspolitik.

De flesta åtgärder som antas av medlemsstaterna för att genomföras i respektive lands
arbetsmarknadspolitik är generella till sin natur och inbegriper inte stöd, antingen därför att de inte
gynnar särskilda företag eller därför att de inte berör handeln mellan medlemsstaterna i den mening
som avses i artikel 92.1 i Romfördraget. Enligt det nya danska energipaketet, som inför nya eller
ökade energiskatter på CO2- och SO2-utsläpp för dansk industri, skall till exempel en del av intäkterna
från dessa skatter återbetalas till industrin i form av en allmän reduktion av de arbetsmarknadsavgifter
som industrin betalar. Eftersom alla bolag automatiskt gagnas av denna reduktion och eftersom det
sker med tillämpning av objektiva kriterier, ansåg kommissionen inte att denna reduktion utgjorde
statligt stöd enligt artikel 92.1. 

Endast sådana åtgärder som selektivt minskar kostnaderna för arbetskraften för vissa företag eller för
vissa sektorer antingen för att uppmuntra dem att öka sin arbetsstyrka, att bibehålla sin
sysselsättningsnivå eller att rekrytera vissa grupper av arbetslösa, snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen, eftersom de gynnar förmånstagarna i förhållande till deras konkurrenter. Således ansåg
kommissionen att ett svenskt program för sysselsättningsstöd som bara stod till buds för företag med
upp till 500 anställda utgjorde statligt stöd till förmån för dessa företag och till förfång för deras
konkurrenter med fler än 500 anställda.

203. På grund av det avsevärda antal åtgärder som vidtas för att främja sysselsättningen, fann
kommissionen det lämpligt att klargöra sin politik för statligt stöd på det här området i riktlinjer för
sysselsättningsstöd.122 Vad gäller stödåtgärder för yrkesutbildning kommer frågan att indirekt tas upp
i de mer allmänna riktlinjerna angående skillnaden mellan statligt stöd och allmänna åtgärder, då
åtgärder som ger stöd till sysselsättning i många fall kan definieras som allmänna åtgärder. Syftet med
riktlinjerna för sysselsättningsstöd är i första hand att informera medlemsstaterna och berörda parter
om de principer som kommissionen kommer att tillämpa för att fastställa att det är fråga om
sysselsättningsstödåtgärder och för att avgöra deras förenlighet med den gemensamma marknaden samt
att garantera koherens mellan konkurrensreglerna och de sysselsättningspolitiska åtgärder som
rekommenderas i kommissionens vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Riktlinjerna

                                                  
122 EGT C 334, 12.12.1995, s. 4.
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bekräftar den positiva inställning som kommissionen traditionellt har till statligt stöd för skapande av
arbetstillfällen, särskilt om stödet har beviljats små och medelstora företag eller företag som är
lokaliserade i regioner som är berättigade till regionalstöd, förutsatt att stödet leder till en nettoökning
av antalet arbetstillfällen i företaget i fråga. På motsvarande sätt har kommissionen normalt en välvillig
inställning om stödet beviljas för att företag skall kunna sysselsätta arbetslösa personer som har särskilt
svårt att finna ett fast arbete, såsom långtidsarbetslösa och unga arbetslösa. I sin bedömning tar
kommissionen också hänsyn till eventuella motprestationer som erbjuds av företaget, såsom att stödet
för sysselsättning av den arbetslöse även skall användas till exempelvis utbildning. Dessutom kommer
kommissionen, i linje med de allmänna bakomliggande principerna i sin politik för statligt stöd, alltid
att undersöka huruvida stödet är nödvändigt för att sysselsätta en arbetslös person eller inte samt om
detta är tillfälligt.

Kommissionen har emellertid inte en välvillig inställning till alla former av sysselsättningsstöd.
Kommissionen anser att vissa sysselsättningsstödåtgärder - på grund av att de bevisligen eller möjligen
har skadliga effekter på konkurrensen på den gemensamma marknaden - står i strid mot det
gemensamma intresset och att de enbart får godkännas, om det över huvud taget skall göras, i ett
begränsat antal fall. Sålunda bekräftar riktlinjerna den ovälvilliga inställning kommissionen har till stöd
för att bibehålla arbetstillfällen i ett företag. Stöd för att bibehålla arbetstillfällen utgör faktiskt
driftsstöd som allmänt får till effekt att motverka eller fördröja nödvändiga strukturförändringar för
att återge ett företag/en sektor ekonomisk livskraft, varför sådant stöd håller liv i olönsamma
verksamheter på konstgjord väg. Kommissionen anser, i de flesta fall, att de negativa effekterna av ett
sådant stöd uppväger de eventuella kortsiktiga fördelarna av att bibehålla en viss nivå på
sysselsättningen. Dessutom kommer kommissionen normalt att se ovilligt på stöd för
sysselsättningsskapande åtgärder som bara är tillgängliga för en eller flera sektorer som är känsliga,
lider av överkapacitet eller befinner sig i kris. De negativa effekter som dessa stödåtgärder kan ha för
konkurrerande företag inom samma sektor i andra medlemsstater och risken för att stödet endast
kommer att medföra att arbetslösheten exporteras till andra medlemsstater, tar överhanden över
minskningen av arbetslöshetsnivån i den medlemsstat som skulle bevilja stödet. Kommissionen
beslutade därför att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende ett sysselsättningsstöd till
skosektorn i Italien i enlighet med en allmän plan för sysselsättningstöd till sektorer med
sysselsättningskris. 

Stöd för att bibehålla arbetstillfällen kan emellertid godkännas, om det ges till företag lokaliserade i
regioner som på grund av sina allvarliga socioekonomiska problem är berättigade till regionalstöd
enligt artikel 92.3 a eller om stödet ges i samband med en räddnings- eller omstruktureringsplan123.
Dessutom kan branschstöd med sysselsättningssyfte godkännas i regioner med allvarlig arbetslöshet
eller om stödet har beviljats i undersektorer som undergår ekonomisk tillväxt och skapar
arbetstillfällen.

204. För att visa hur bråttom det är att ta itu med den rådande arbetslöshetskrisen i Europeiska
unionen och för att stödja främjandet av strukturell sysselsättningspolitik, särskilt genom aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, överväger kommissionen att godkänna ett påskyndat förfarande för anmälan
av stödplaner för sysselsättning och utbildning. I det påskyndade förfarandet skall kommissionen fatta
beslut om anmälda stödåtgärder inom 20 arbetsdagar.

                                                  
123 Gemenskapens riktlinjer om statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, EGT C 368,

23.12.1994.
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2.3. Stöd till skydd av miljön

205. Gemenskapens miljöpolitik grundar sig på principen att det företag som förorenar skall betala
för den miljöskada som det orsakar. Stöd till företag för miljöskydd är, i princip, inte förenligt med
principen om att den som förorenar skall betala. Det måste emellertid erkännas att, i vissa fall, kan
sådant stöd vara nödvändigt antingen som ett incitament för bolag att genomföra åtgärder till skydd
för miljön som går utöver de nuvarande obligatoriska kraven eller för att bevara industrins
konkurrenskraft vid införandet av nya miljökrav. Under vissa omständigheter kan således stöd till
miljöskydd vara motiverat. Det står emellertid klart att stöd för miljöskydd kan snedvrida konkurrensen
mellan bolag på den gemensamma marknaden och att stödet bara är motiverat när dess fördelaktiga
effekter på miljön uppväger dess snedvridande effekter på konkurrensen.

206. Gemenskapens riktlinjer124 för statligt stöd till skydd av miljön syftar till att uppnå balans
mellan den ovannämnda konkurrenspolitiken och miljöpolitiska överväganden. Således bekräftar
riktlinjerna principen om att den som förorenar skall betala, men föreskriver samtidigt att stöd för
miljöskydd kan beviljas under särskilda omständigheter.

I linje med dessa principer fastställer riktlinjerna att - trots att driftsstöd normalt anses vara oförenligt
med den gemensamma marknaden - kommissionen kan godkänna driftsstödet i undantagsfall, i form
av befrielse från miljöskatter eller med någon annan typ av kompensation, under förutsättning att
stödet är nödvändigt för att de önskade miljömålen skall uppfyllas. Således ansåg kommissionen att
befrielse från nya energiskatter på CO2- och SO2-utsläpp till förmån för energiintensiva företag i
Danmark och Nederländerna och befrielse från skatt på grundvatten och avfall till förmån för vissa
företag i Nederländerna kan godkännas, eftersom detta måste betraktas som det ofrånkomliga priset
för att dessa länder är bland de första som inför en skatt som skall leda till positiva effekter på miljön.
Utan någon form av lättnader skulle dessa skatter allvarligt skada konkurrenskraften för de
energiintensiva företagen i de länder som har infört en skatt, i detta fall Danmark och Nederländerna,
och åtgärden hade blivit omöjlig att genomföra. För att emellertid garantera att dessa skattelättnader
inte snedvrider konkurrensen otillbörligt och för att ge de stödmottagande företagen ett incitament att
införa åtgärder för att minska miljöförstöringen, kommer kommissionen alltid att kräva att
skattelättnader är tillfälliga och, i princip, degressiva.

2.4. Stöd till små och medelstora företag

207. Under 1995 fortsatte kommissionen att vid granskning av stöd till små och medelstora företag
tilllämpa kriterierna i gemenskapens riktlinjer för stöd till små och medelstora företag, som
kommissionen antog den 20 maj 1992125. Enligt dessa riktlinjer skall tillämpningen av dem granskas
på nytt av kommissionen senast tre år efter att de offentligjordes. Därför lade kommissionen vid det
multilaterala möte som hölls i juli tillsammans med sakkunniga från medlemsstaterna fram slutsatserna
av sin granskning och förslag till ändringar som föreföll nödvändiga i ljuset av denna granskning.
Kommissionens mål är att tillåta stöd, som har karaktär av stimulans och som är skräddarsydda efter
de små och medelstora företagens handikapp på marknaden, men avsikten är samtidigt att begränsa
eventuell snedvridning av konkurrensen till ett minimum. Diskussionen rörde sig huvudsakligen kring
behovet av tydligare och enklare regler, uppdatering av regeln om försumbart stöd och möjligheten
att beakta kostnaden för överföring av teknik.

                                                  
124 EGT C 72, 10.3.1994.
125 EGT C 213, 19.8.1992, s. 2.
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2.5. Exportstöd

208. Exportstöd - stöd som hänger ihop med den mängd126 varor som har sålts i andra
medlemsstater/EFTA-stater eller stöd nära förknippat med marknadsföring och försäljning av varor i
dessa länder, såsom stöd för upprättandet eller driften av distributionsnätverk eller försäljningskontor
för varor och tjänster inom gemenskapen och EES-området - står klart i motsats till målen med den
inre marknaden. Sådana stödåtgärder främjar inget gemenskapsmål som kan rättfärdiga de direkta
snedvridande effekter de har på konkurrensen. Således kommer kommissionen inte att godkänna
exportstöd. I linje med sin välvilliga inställning till ekonomiskt stöd till små och medelstora företag,
särskilt med beaktande av deras begränsade know-how och svårigheter att skaffa extern finansiering,
kan kommissionen emellertid godkänna mjukt stöd till förmån för små och medelstora företag i
samband med utvecklingen av exportmarknader, såsom stöd för konsultering och
marknadsundersökningar, förutsatt att stödet är av engångskaraktär och att det är begränsat till att
underlätta inträde på nya marknader. Kommissionen kan, under samma omständigheter, godta stöd till
små och medelstora företag för deltagande i handelsmässor.

209. Europeiska bolag konkurrerar inte bara inom EG/EES-området, utan de konkurrerar också när
det gäller investeringar på andra utländska marknader, såsom i Östeuropa, Ryssland och Sydostasien.
Kommissionen anser att stöd till företag för investeringar på andra utländska marknader kan snedvrida
konkurrensen och påverka handeln inom gemenskapen och därför omfattas av reglerna i Romfördraget
om statligt stöd. Kommissionen är orolig för att sådana stödåtgärder kan leda till omlokalisering och
till övervägande del står till buds i de centrala och mest utvecklade regionerna i gemenskapen och att
de därigenom arbetar emot de satsningar som gjorts i enlighet med gemenskapens
sammanhållningspolitik för att minska klyftorna mellan mer och mindre blomstrande regioner i
gemenskapen. Däremot kan dessa stödåtgärder hjälpa länder i Östeuropa, de baltiska staterna och
Ryssland i deras ansträngningar att gå över till marknadsekonomi och kan därför vara motiverade i
vissa fall. För att etablera en tydlig politik på detta område har kommissionen beslutat att beträffande
ett antal fall av internationaliseringsplaner inleda förfarande enligt artikel 93.2 och att inbjuda
medlemsstaterna och tredje man att inkomma med sina kommentarer.

210. Kommissionen har fortsatt sina ansträngningar att komma överens med medlemsstaterna om
ett meddelande om kortfristiga exportkreditförsäkringar, som kommer att kräva att medlemsstaterna
drar tillbaka offentligt stöd till exportkreditförsäkringsbolag med avseende på kortfristiga affärsmässiga
risker. Kommissionen räknar med att de återstående problemen skall lösas under loppet av 1996, så
att det ovannämnda meddelandet kan antas.

2.6. Undsättnings- och omstruktureringsstöd

211. Kommissionen fortsatte att tillämpa de nya riktlinjerna för undsättnings- och
omstruktureringsstöd till företag med ekonomiska svårigheter.127 Utan sträng kontroll kan undsättnings-
och omstruktureringsstöd användas av medlemsstaterna för att hålla företag med svårigheter vid liv
på konstgjord väg med risk för att nödvändiga strukturanpassningar på den inre marknaden motverkas
eller blir otillbörligt försenade och att bördorna för sådana justeringar flyttas över till livskraftiga
bolag. Räddnings- och omstruktureringsstöd kan emellertid vara berättigade, till exempel på grundval

                                                  
126 Kommissionen överväger om det skall införas ett explicit undantag för detta ändamål i den regel om försumbart

stöd som är under omarbetning.
127 EGT C 368, 23.12.1994, s. 12.
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av sociala eller regionalpolitiska överväganden; och huvudsyftet med riktlinjerna är att uppnå en rimlig
balans mellan sådana överväganden och skapandet av en gemensam marknad med fri och icke
snedvridande konkurrens. 

212. Syftet med räddningsstödet är att upprätthålla ett företags verksamhet temporärt medan en
lämplig omstruktureringsplan utarbetas. Räddningsstöd får därför bara beviljas för en begränsad
tidsperiod, vanligtvis inte längre än sex månader. Kommissionen ansåg att en garanti med en
varaktighet på 18 månader som Spaniens regering beviljade bolaget Gutierrez Asunce Corporacion
(Guascor) för marknadsmässiga lån inte uppfyller villkoren för att utgöra räddningsstöd.

213. Enligt riktlinjerna ger kommissionen sitt samtycke till omstruktureringsstöd på stränga villkor,
särskilt att omstruktureringsstödet normalt skall vara av engångskaraktär. Stödet måste kopplas till en
omstruktureringsplan som kan återställa företagets livskraft på lång sikt inom en rimlig tidsperiod och
på grundval av realistiska antaganden om dess framtida driftsvillkor, så att det inte blir nödvändigt
med ytterligare stöd. Kommissionen anser att detta är en ofrånkomlig förutsättning för godkännande
av omstruktureringsstöd.128 Mot bakgrund av att vissa tyska program för garanti och mjuka lån för
räddning och omstrukturering av företag med svårigheter i princip inte utesluter upprepat stöd för
sådan verksamhet till förmån för samma företag, förbehöll sig kommissionen rätten att undersöka
sådana upprepade stöd var för sig. Eftersom omstruktureringsplanen för SANTANA Motor S.A., en
filial till SUZUKI Motor Corporation Group, var oklar och föga övertygande och inte syftade till att
återställa företagets långsiktiga livskraft, kunde kommissionen på motsvarande sätt inte godkänna det
stöd som Spaniens regering avsåg att bevilja enligt planen och beslutade att inleda ett
undersökningsförfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget.

214. För att så långt möjligt undvika eventuella skadliga effekter för konkurrenterna är det ett
villkor för att omstruktureringsstöd skall godkännas för företag som verkar inom sektorer med
strukturell överkapacitet att det stödmottagande företaget minskar kapaciteten på ett verkligt och
oåterkalleligt sätt. I sitt godkännande av omstruktureringsstöd till det italienska företaget för produktion
av gödningsmedel, Enichem Agricoltura S.p.A., lade kommissionen tonvikten på att företagets
produktionskapacitet skulle minskas oåterkalleligt och beslutade dessutom att detta villkor för
godkännande skall respekteras ända tills stödets effekter på konkurrenssituationen i gemenskapen inte
längre har någon betydelse. Kommissionen kunde emellertid inte godkänna en statlig garanti för det
spanska bolaget Guascor, eftersom bolagets omstruktureringsplan inte verkade sörja för
kapacitetsminskningar i åtminstone en av dess produktsektorer inom vilken det finns en överkapacitet
inom EG.

Kommissionen kan inte själv införa ett villkor om privatisering av ett företag som erhåller stöd i
omstruktureringssyfte. Ett åtagande från en medlemsstat om privatisering av det stödmottagande
företaget kan vara en avgörande faktor när kommissionen skall bedöma bolagets framtida livskraft utan
behov av ytterligare stöd. I sitt beslut över förenligheten av omstruktureringsstödet till den italienska
gödningsmedelsproducenten Enichem Agricoltura S.p.A., tog kommissionen således hänsyn till Italiens
regerings åtagande att privatisera bolaget. 

                                                  
128 Se även gemenskapens riktlinjer för statligt stöd inom luftfartssektorn, EGT C 350, 10.12.1994, s. 5.
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2.7. Treuhandanstalt

215. I januari fattade kommissionen beslut om de villkor som skall gälla under 1995 för
privatiseringsstöd till de nya delstaterna. Sådana villkor hade tidigare definierats 1991129 och 1992130.
Efter avvecklingen av Treuhandanstalt beslutade kommissionen att de förfaranden och
bedömningskriterier som tillämpas för privatisering 1995 bör ligga mera i linje med de som tillämpas
för andra medlemsstater. Efter övergångsåret 1995 skall det inte längre finnas några speciella regler.

Kommissionen undersökte flera enskilda fall av stöd till privatisering av bolag i de nya delstaterna.
Avgjort viktigast var privatiseringen av de petrokemiska anläggningarna hos BSL (Buna, Sächsische
Olefinwerke, Leuna) av Dow Chemical. I november fattade kommissionen ett slutgiltigt beslut och
tillät ett stöd på 5 miljarder ecu (9,5 miljarder DEM) för omstrukturering av BSL som ett integrerat
komplex.

3. Regionalstöd

216. Kommissionen fortsatte sin förnyade granskning av systemen i kraft, av systemens utformning
och av kartorna över områden som är berättigade till regionalstöd (enligt principerna om att en
minskande andel av befolkningen skall omfattas och om att konsekvens skall råda visavi
strukturfondskartorna). Beslut antogs för Nederländerna, Belgien (utom Hainaut), Spanien och Italien.
Uppgiften att se över kartorna över stödområden är därmed praktiskt taget avslutad, ett land återstår.
För de tre länder som anslöt sig till gemenskapen den 1 januari 1995 (Österrike, Sverige, Finland)
godkände kommissionen kartorna som år 1994 hade fastställts av EFTA:s Höga myndighet inom
ramen för det ekonomiska samarbetsområdet. Kommissionen fortsatte också att, ur synpunkten
förenlighet med artiklarna 92 och 93 i fördraget, granska strukturfondernas ingripanden för att främja
olika mål och gemenskapsinitiativ.

D - Förfaranden (klagandens rättigheter)

217. I sin dom av den 28 september 1995 i mål T-95/94 SYTRAVAL mot kommissionen, upphävde
förstainstansrätten kommissionens beslut av den 31 december 1993 som tillbakavisade ett klagomål
beträffande ett förmodat statligt stöd till "Sécuripost", ett dotterbolag till det statligt ägda franska
postverket, som verkar på konkurrensutsatta marknader. Förstainstansrätten ansåg att kommissionen
anförde otillräcklig argumentering för tillbakavisandet av en serie av påståenden från de klagande
parterna rörande att staten via det franska postverket skulle ha behandlat Sécuripost på ett prioriterat
sätt.

Denna dom får betydelse genom förstainstansrättens uttalanden om klagandens rättigheter i förfarandet
för statligt stöd. Förstainstansrätten klargör att kommissionen måste undersöka alla påståenden från
de klagande parterna objektivt och fullständigt och att kommissionen inte kan lägga bevisbördan när
det gäller förefintligheten och (o)förenligheten av det statliga stödet på den klagande. I annat fall skulle
det krävas av de klagande parterna att de skulle skaffa sig information till stöd för sina påståenden som
de i de flesta fall inte skulla kunna erhålla utan kommissionen som mellanhand. Därför kan

                                                  
129 Tjugoförsta konkurrensrapporten, punkt 249.
130 Tjugoandra konkurrensrapporten, punkt 349.
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kommissionen inte försvara bristen på argument eller misslyckandet att undersöka vissa påståenden
genom att hänvisa till att de klagande kommit med så knapphändig information. Slutsatserna i fallet
SYTRAVAL bekräftar förstainstansrättens dom av den 18 september 1995 i mål T-49/93 SIDE mot
kommissionen. 

218. Kommissionens förfarande för undersökning av statliga stödåtgärder karaktäriseras av två steg,
det vill säga den förberedande undersökningen av åtgärden och därefter inledandet av förfarandet enligt
artikel 93.2 i Romfördraget i fall där kommissionen, efter den förberedande undersökningen,
fortfarande tvivlar på åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden. Fördraget föreskriver
ett förfarande där man inbjuder tredje man att komma med sina synpunkter i ett förfarande som inleds
enligt artikel 93.2 - detta gäller dock inte den förberedande undersökningen. Om ett stöds förenlighet
med den gemensamma marknaden kan fastställas utan ytterligare undersökning, förefaller det inte vara
nödvändigt att dra in tredje man innan kommissionen fattar sitt beslut. Kommissionen har därför haft
som konsekvent praxis att inte bevilja tredje man en rätt att bli hörd, inklusive de klagande parterna,
under den förberedande undersökningen. Domstolen har stött denna ståndpunkt i ett antal domar131.
När det gäller kravet på att objektivt och fullständigt undersöka alla påståenden som framställts av de
klagande parterna och att anföra skälen för sitt beslut i fallet SYTRAVAL ålägger förstainstansrätten
dessutom kommissionen en skyldighet, under vissa omständigheter, att inleda ett kontradiktoriskt
förfarande med de klagande i fall som innefattar svåra frågor om vissa åtgärder kan betecknas som
statligt stöd, även innan förfarandet enligt artikel 93.2 har inletts. Eftersom denna dom verkar ålägga
kommissionen extra förpliktelser vid dess undersökning av klagomål i fall som ger uppphov till tvivel
om huruvida det är fråga om statligt stöd eller inte och verkar gå emot Domstolens fastslagna
rättspraxis, har kommissionen överklagat denna dom till domstolen.

                                                  
131 Se särskilt mål nr 84/82, Tyskland mot Kommissionen, REC 1984, s. 1451.
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E - Statistiska uppgifter

219. Under årets gång registrerade kommissionen 680 anmälningar om nya stöd eller om ändringar
i befintliga stöd och 113 fall av icke anmälda stöd132. Under samma period beslutade kommissionen
i 504 fall att inte göra någon invändning. I 57 fall beslutade kommissionen att inleda förfarandet enligt
artikel 93.2 i Romfördraget eller enligt artikel 6.4 i beslut 3855/91/EKSG. Detta slag av fördjupad
granskning ledde bl. a. till 22 positiva slutliga beslut, 9 negativa slutliga beslut och 5 villkorade
slutliga beslut. Slutligen beslutade kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 i
Romfördraget med anledning av 6 befintliga stöd.
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132 Uppgifterna omfattar inte stöd inom sektorerna jordbruk, fiske, transporter och kol.
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Diagram 2 
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597
552

467

527

619

0

100

200

300

400

500

600

700

1991 1992 1993 1994 1995

Tabell 1 : Antal beslut per medlemsstat

Österrike 22

Belgien 15

Danmark 17

Tyskland 209

Grekland 9

Spanien 110

Finland 2

Frankrike 51

Irland 3

Italien 93

Luxemburg 1

Nederländerna 34

Portugal 12

Sverige 6

Förenade kungariket 35

EUROPEISKA UNIONEN 619
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V - Internationell verksamhet

A - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

220. Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 1995,
var Norge och Island de enda EFTA-stater som var signatärer av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet). Den 1 maj 1995 anslöt sig även Liechtenstein.

De regler om samarbete i konkurrensfrågor som följer av EES-avtalet och kompletteras av mekanismer
för informella, men systematiska, samråd som infördes i samförstånd mellan kommissionen och
EFTA:s övervakningsmyndighet133, har upprätthållits med dessa tre länder. 

Dessutom har, i enlighet med artikel 172 i Anslutningsfördraget för Österrike, Finland och Sverige134,
de ärenden som gäller de nya medlemsstaterna och var anhängiga vid EFTA:s övervakningsmyndighet
lämnats över till kommissionen (närmare 80 ärenden enligt artikel 53-54 i EES-avtalet och runt 400
ärenden om stöd).

B - Central- och Östeuropa, de baltiska staterna, de nya oberoende
staterna och medelhavsländerna

1. Central- och Östeuropa 

221. Vid Europeiska rådet i Essen i december 1994 betonades betydelsen inte bara av
konkurrenspolitiken, utan även av att dess genomförande underlättas som en del av den förberedande
strategin inför anslutningen av de associerade central- och östeuropeiska länderna135. Bland annat fick
kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, i uppdrag att sammanställa ett program för
utbildning i konkurrenspolitik. Kommissionen och medlemsstaternas myndigheter har haft flera möten
och lyckats förbättra samordningen av sina åtgärder och inleda en betydelsefull gemensam åtgärd.
Tjänstemän från de sex associerade central- och östeuropeiska länderna och de baltiska staterna
genomförde en två veckor lång gemensam utbildningspraktik vid GD IV i september (finansierad
genom PHARE-programmet) och besökte sedan enskilt en nationell konkurrensmyndighet i EU-
medlemsstaterna. Deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget.

Det tekniska biståndet enligt PHARE-programmet har hittills huvudsakligen gällt olika aspekter på
konkurrensreglerna i artikel 85-86. Under 1996 kommer det att koncentreras på monopol, exklusiva
rättigheter och statligt stöd samt särskilt uppmärksamma hur lagstiftningen kan verkställas på ett
effektivt sätt.

Kommissionens vitbok136 innehåller riktlinjer för integrationen av de central- och östeuropeiska
länderna, betonar vikten av en livskraftig konkurrenspolitik för ekonomier som befinner sig i ett

                                                  
133 Tjugoandra rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 85-89 och Tjugofjärde rapporten, punkt 399.
134 EGT C 241, 29.8.1994.
135 Europaavtalen med Rumänien, Tjeckien, Bulgarien och Slovakien trädde i kraft den 1 februari 1995. Avtalen med

Polen och Ungern trädde i kraft den 1 februari 1994. De materiella konkurrensreglerna i avtalen är i princip
desamma som i Romfördraget. Se Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 401. 

136 Kommissionens vitbok om förberedelse av de associerade länderna i central- och östeuropa för integrering i
Europeiska unionens inre marknad (maj 1995), godkänd av Europeiska rådet i Cannes i juni 1995.
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övergångsstadium samt fastställer fyra pelare (artikel 85-86, koncentrationer, statligt stöd och statliga
monopol/exklusiva rättigheter) för tillnärmning av sådan lagstiftning som de associerade länderna bör
införa. Stora framsteg har gjorts inom det område som omfattas av konkurrensreglerna i artikel 85-86
och alla utom ett av de associerade länderna har en konkurrensmyndighet. Vid anslutning kommer
dessa länder att godta hela gemenskapens regelverk och fram till dess erbjuds tekniskt bistånd.

Vad gäller genomförandebestämmelserna för Europaavtalen, håller de som gäller konkurrensreglerna
på att antas av associeringsråden. Ett förslag om en uppsättning regler för statligt stöd håller på att
diskuteras. Ett land har godtagit regeluppsättningen och det formella godkännandeförfarandet har
inletts. Ett annat land har meddelat sitt instämmande. 

Kommissionen har gjort en stor insats för att upplysa alla ekonomiska aktörer i dessa länder om
konkurrenspolitiken. Vid konferensen i Brno i april 1995 talade generaldirektören för konkurrens till
en bred publik, inbegripet tjänstemän på konkurrensområdet och företrädare för näringslivet, om
konkurrenspolitikens internationella dimension och vikten av samarbetet mellan de nationella
konkurrensmyndigheterna. Vid Visegrad-konferensen den 19-21 juni 1995 diskuterade direktörerna vid
de central- och östeuropeiska ländernas konkurrensmyndigheter och tjänstemän från GD IV de
särskilda konkurrensproblemen för ekonomier i ett övergångsskede och även samverkan mellan
politiken för det område som omfattas av artikel 85-86 i fördraget och politiken för statligt stöd. Man
kom överens om ett gemensamt åtgärdsprogram. Bland annat kom man överens om att upprätta ett nät
för elektroniskt datautbyte. Under hösten besökte generaldirektören för konkurrens Bulgarien och
diskuterade frågor rörande statligt stöd och monopol.

2. Baltiska staterna, Slovenien och de nya oberoende staterna

222. Frihandelsavtalen (FTA), som innehåller samma konkurrensregler som Europaavtalen med de
central- och östeuropeiska länderna, trädde i kraft den 1 januari 1995 som en del av den förberedande
strategin inför anslutningen av de baltiska staterna (Estland, Lettland, Litauen). Frihandelsavtalen
kommer snart att ersättas av Europaavtal som undertecknades i juni 1995. Dessa tre stater måste nu
uppfylla samma villkor för att ingå i den förberedande strategin inför anslutningen som EU har
utvecklat för de central- och östeuropeiska länderna. Vad gäller genomförandebestämmelserna föreslås
de baltiska staterna samma uppsättning regler som de central- och östeuropeiska länderna. Ett land har
anmält att det i princip godtar både reglerna om företag och dem om statligt stöd. Förhandlingar om
ett Europaavtal pågår med Slovenien.

Partnerskaps- och samarbetsavtal har undertecknats med Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan,
Kirgizistan och Moldova. Även om de överenskomna konkurrensreglerna är mindre strikta än de i
Europaavtalen, omfattar de även en klausul om tillnärmning av lagstiftning. Samarbetet har inletts,
särskilt genom tekniskt bistånd enligt programmet TACIS. Genom detta program erbjöds finansiering
av en internationell konferens organiserad av den ryska konkurrensmyndigheten hösten 1995 i Moskva,
i vilken vice generaldirektören för GD IV deltog. En arbetsgrupp med Ryssland sammanträdde i maj
och återigen i december. Den gick igenom olika sätt att inleda det praktiska genomförandet av
partnerskaps- och samarbetsavtalet.
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3. Medelhavsländerna och Mercosur

223. Associeringsavtal har undertecknats med Tunisien, Marocko och Israel och liknande avtal
håller för närvarande på att förhandlas fram med Jordanien, Egypten och Libanon. Dessa innehåller
eller väntas innehålla likadana konkurrensregler som Europaavtalen. Avtalet om upprättande av en
tullunion med Turkiet, vilket är undertecknat och håller på att ratificeras, innehåller extremt stränga
skyldigheter att tillnärma lagstiftning, särskilt konkurrenslagstiftning, vilka måste uppfyllas inom
angivna perioder.

Det bör noteras att i alla dessa bilaterala avtal eftersträvas en harmonisering av politiken. Detta är
förenligt med expertgruppens rekommendationer om konkurrenspolitik i den nya handelsordningen (se
nedan).

Med Mercosur pågår förhandlingar som berör vissa konkurrensfrågor.

C - Nordamerika

224. Avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpningen
av deras konkurrensbestämmelser godkändes av Europeiska rådet den 10 april 1995. Samtidigt
godkände rådet lydelsen av en skrivelse som riktar sig till Förenta staterna och förklarar Europeiska
gemenskapernas tolkning av vissa bestämmelser i avtalet137.

I denna skrivelse, som återspeglar lydelsen av kommissionens uttalanden till rådet, klargjordes två
frågor.

För det första får kommissionen inte meddela de amerikanska konkurrensmyndigheterna sådan
information som omfattas av artikel 20 i förordning nr 17 eller av motsvarande bestämmelser i andra
förordningar på konkurrensområdet,om den berörda källan inte uttryckligen medgivit det.

För det andra säkerställer parterna att konfidentiell information som tillhandahållits av endera parten
förblir konfidentiell och varje part skall med alla lagliga medel förhindra att sådan information sprids.
Kommissionen skall, efter anmälan till de amerikanska konkurrensmyndigheterna, underrätta den eller
de medlemstaterna, vars intressen påverkas, om anmälningar som de amerikanska
konkurrensmyndigheterna sänt till kommissionen, och efter samråd med dessa skall kommissionen
också underrätta den eller de medlemsstaterna om eventuellt samarbete eller eventuell samordning av
genomförandeåtgärder. Vad det senare beträffar skall dock kommissionen respektera en begäran från
de amerikanska myndigheterna om att inte sprida den konfidentiella information som de tillhandahåller
i fall då det är nödvändigt att säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Medlemsstaternas godkännande av avtalet medförde den politiska tyngd och den rättssäkerhet som är
nödvändig för en intensifiering av samarbetsträvandena mellan EG och USA.

USA fortsatte att regelbundet lämna in anmälningar enligt avtalet till EG, och sammanlagt inkom 35
stycken (21 från justitieministeriet och 14 från den amerikanska handelskommissionen), varav 21
gällde koncentrationsärenden. Antalet anmälningar från EG till USA tilltog igen efter den 10 april efter
ett kort avbrott på grund av osäkerhet vad gäller avtalets juridiska ställning i förhållandena till

                                                  
137 EGT L 95, 27.4.1995 rättat i EGT L 131, 15.6.1995.
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gemenskapslagstiftningen138. EG gjorde 43 anmälningar till USA under 1995 och 30 av dessa gällde
koncentrationsärenden.

De halvårsvisa bilaterala mötena på hög nivå mellan kommissionen och de amerikanska
konkurrensmyndigheterna återupptogs den 13 november efter ett uppehåll på två år. Diskussionerna
gällde i första hand det nuvarande bilaterala samarbetets effektivitet och man indentifierade ett flertal
områden som behöver studeras närmare. Man diskuterade även framtida bilateralt och multilateralt
samarbete med utgångspunkt i expertgruppens rapport om konkurrenspolitik i den nya
handelsordningen och i det faktum att USA 1994 antog en lag om bistånd vid internationellt
upprätthållande av konkurrenslagstiftning ("International Antitrust Enforcement Assistance Act"). En
väsentlig del av mötet ägnades även marknader för innovationer och deras förhållande till
konkurrenspolitiken.

Den 23 januari bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Canada om ett bilateralt
samarbetsavtal på konkurrensområdet139. En första förhandlingsrunda genomfördes den 27 januari 1995,
då goda framsteg gjordes vad gäller utformningen av ett utkast till avtal. Utkastet till avtal diskuterades
av rådets arbetsgrupp för ekonomiska frågor den 6 mars. Förhandlingarna väntas kunna avslutas under
första halvåret 1996.

Ett informellt möte mellan kommissionen och den kanadensiska byrån för konkurrenspolitik hölls den
14 november för utbyte av åsikter om utvecklingen av konkurrenspolitiken i EU och Canada den
senaste tiden.

D - Japan

225. GD IV och den japanska konkurrensmyndigheten JFTC (Japanese Fair Trade Commission)
fortsatte att upprätthålla nära förbindelser under 1995. 

Den 22 november hölls i Tokyo det tredje seminariet som de två konkurrensmyndigheterna hade
organiserat gemensamt. Vid seminariet behandlades dels konkurrenspolitikens roll i en
världsomfattande ekonomi, dels dess tillämpningsområde.

Det årliga bilaterala mötet mellan GD IV och den japanska konkurrensmyndigheten ägde rum den 24
november. De två konkurrensmyndigheten behandlade frågor om de bilaterala förbindelserna och
ämnen av gemensamt intresse, som avregleringen och internationaliseringen av konkurrensreglerna.
Parterna redogjorde likaså för de huvudsakliga utvecklingarna vad gäller lagstiftning och
genomförandet av konkurrensreglerna i sina respektive områden.

Dessutom intensifierades såväl de formella som de informella kontakterna med de japanska
myndigheterna under 1995. Därigenom kunde GD IV, inom ramen för den "avregleringsplan" som den
japanska regeringen antog i maj, framföra sina önskemål på konkurrensområdet, vilka bestod av en
mer omfattande och skärpt tillämpning av konkurrensreglerna, upphävande av så gott som alla
undantag till dessa regler och en förstärkning av konkurrensmyndigheten (JFTC). 

                                                  
138 Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 413.
139 Tjugofjärde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 414.
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E - Australien och Nya Zeeland

226. Kontakten med Australien upprätthölls vid ett antal tillfällen under 1995. Vid dessa informella
möten diskuterades den politiska utvecklingen i EU och Australien, särskilt i fråga om avreglering och
reformen av den australiensiska konkurrenslagen.

F - Multinationella organisationer och andra internationella frågor

1. OECD

227. GD IV deltog aktivt i OECD:s arbete i konkurrensfrågor. De ämnen som huvudsakligen
berördes var tillnärmningen av lagstiftning, det internationella samarbetet och förhållandet mellan
konkurrenspolitiken och den internationella handelspolitiken i samband med liberaliseringen av
handeln. Även tillämpningen av konkurrensreglerna inom de avreglerade sektorerna (tele-
kommunikation och sjötransport) behandlades och slutligen fördjupade man sig i vissa särskilda eller
sektoriella aspekter på genomförandet av konkurrenspolitiken ("failing firm"-försvaret och "efficiency"-
försvaret, vertikal integration inom filmsektorn, konkurrenspolitik och miljöpolitik).

GD IV företräder kommissionen i arbetsgruppen för offentliga stödåtgärder under OCED:s
industrikommitté. GD IV fortsatte att med sin sakkunskap bidra till OECD:s pågående undersökning
av offentliga stödåtgärder inom tillverkningssektorn.

2. WTO

228. Förhandlingarna om de sektorer för vilka inga avtal kunde ingås i slutet av Uruguayrundan
pågår aktivt, särskilt i fråga om grundläggande teletjänster. Europeiska unionen lämnade in ett förslag
inom ramen för förhandlingarna i vilket unionen insisterar på en tidsplan för den yttre avregleringen
som är förenlig med den avreglering som genomförs inom Europeiska unionen samt garantier för
oberoende.

Inom området för statligt stöd godtog alla medlemsstaterna kommissionens förslag till ett gemensamt
förfarande för anmälan och rapportering till kommissionen och Världshandelsorganisationen, vilket
ändrar det befintliga standardiserade systemet för anmälan och årlig rapportering av statligt stöd140. Till
följd av denna ändring sker den anmälan av subventioner som krävs i WTO-avtalet om subventioner
och utjämningsåtgärder och den ovan nämnda årliga rapporteringen i ett steg. Kommissionen är
övertygad om att detta nya förfarande kommer att minska den administrativa belastningen på
medlemsstaterna och säkerställa en hög grad av öppenhet.

3. UNCTAD

229. GD IV deltar fortfarande aktivt i UNCTAD:s arbete beträffande handelsbegränsande åtgärder.
Framför allt deltog generaldirektoratet i Förenta Nationernas tredje konferens om översyn av samtliga
UNCTAD:s principer och regler på området.

                                                  
140 Kommissionens skrivelse D/20500, 2.8.1995, ersätter kommissionens skrivelse SG(94) D/2484, 22.2.1994.
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4. Internationellt samarbete

230. Den expertgrupp som Karel Van Miert sammankallade 1994 för att diskutera utsikterna till ett
närmare samarbete mellan konkurrensmyndigheter lade fram sin rapport i juli 1995141. Rapporten
innehöll ett antal rekommendationer. Efter att översiktligt ha undersökt möjligheten att upprätta en
internationell konkurrensmyndighet och världsomfattande konkurrensregler, bedömde gruppen att detta
var orealistiskt på kort eller medellång sikt. I stället ansåg de att man skulle börja med att införa
tillräckliga konkurrensregler i de länder som ännu inte har några. För detta ändamål rekommenderade
gruppen att de länder som redan har erfarenhet på området skulle bistå de övriga. 

Gruppen föreslog ett tillvägagångssätt där två metoder kombineras och löper parallellt. För det första
rekommenderade den att det bilaterala samarbetet mellan konkurrensmyndigheter skulle förstärkas med
i första hand ett fördjupat samarbete med USA och en utökning av det bilaterala samarbetet med andra
partnerländer. 

Den andra och viktigaste av gruppens rekommendationer var att en ram för plurilateralt samarbete
skulle utarbetas, eftersom gruppens anser att även om det bilaterala samarbetet stärks, så kan det inte
lösa alla de problem som konkurrensmyndigheterna står inför eller ge den styrka och effektivitet som
krävs för att genomdriva konkurrensreglerna på marknader i tredje land. Det plurilaterala avtalet skulle
omfatta det som redan ingår i de bilaterala avtalen samt en minimiuppsättning konkurrensregler, en
bindande bestämmelse om aktiv hövlighet och en effektiv och progressiv medlingsmekanism.

Den 17 juli godkände kommissionen att rapporten lades fram för rådet och Europaparlamentet i syfte
att inleda diskussioner med unionens viktigaste samarbetsparter och inom de berörda internationella
organisationerna.

Vid ett möte med generaldirektörerna för medlemsstaternas konkurrensmyndigheter den 17 oktober
1995 träffades en överenskommelse om att en arbetsgrupp skulle inrättas med uppgift att studera de
tekniska aspekterna av vissa av gruppens rekommendationer. 

Denna rapport har även presenterats för Europaparlamentet, rådets särskilda kommitté enligt artikel 113
och till våra samarbetsparter inom OECD. Den första reaktionen var positiv. 

                                                  
141 Konkurrenspolitik i den nya handelsordningen: förstärkning av internationellt samarbete och internationella regler,
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VI - Informationspolitik

231. Under 1995 fortsatte kommissionen att aktivt informera allmänheten om konkurrenspolitiken.
Liksom tidigare utgjorde pressmeddelanden om konkurrensrelaterade frågor nästan en tredjedel av
kommissionens sammanlagda informationsutbud. Med sina begränsade resurser besvarade GD IV:s
informationstjänst (Cellule Information) under föregående år över 1000 frågor från allmänheten genom
att sända relevant dokumentation eller genom att ge användbara råd. På grund av resursbrist besvaras
de flesta förfrågningar sedan slutet av 1995 med standardbrev som innehåller en aktuell förteckning
över gemenskapspublikationer om konkurrens som är tillgängliga för allmänheten142 (vilken omfattar
studier och tal av personal på GD IV). GD IV offentliggjorde under 1995 i samarbete med
publikationsbyrån flera referensböcker om konkurrensrätt och EC Competition Policy Newsletter som
utkommer tre gånger per år (och för närvarande trycks i 17 000 exemplar) etablerade sig som den
huvudsakliga källan till information inom området. För 1996 förbereds flera nya publikationer och
GD IV planerar att lägga in uppgifter på EUROPA, de europeiska institutionernas värddator på World
Wide Web143.

                                                  
142 För mera information och för att få den senaste förteckningen över gemenskapspublikationer om konkurrens som

är tillgängliga för allmänheten, var vänlig kontakta GD IV:s Cellule Information, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue
de la Loi, B-1049 Bryssel, tel. +32 2 295 76 20, fax. +32 2 295 54 37, Elektronisk post: X400: c=BE, a=RTT,
p=CEC, o=DG4, s=INFO4, Internet: Info4ödg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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I - Konkurrensbegränsning : Artiklarna 85 och 86 i Romfördraget -
Artiklarna 65 och 66 i Parisfördraget

A - Ärendebeskrivningar i sammandrag

1. Förbud

1.1. Horisontella avtal

C.O.A.P.I.

Kommissionen fattade, efter att ett klagomål lämnats in, ett beslut med innebörden att Colegio Oficial
de Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) skall sluta tillämpa de bestämmelser i sin interna
arbetsordning som föreskriver att denna organisations stämma skall fastställa en lägsta, obligatorisk
taxa samt att de skall upphöra med att varje år låta sin stämma fatta beslut om en lägsta taxa.

C.O.A.P.I. är en yrkessammanslutning för patentombud i Spanien och räknar bland sina medlemmar
alla i Spanien verksamma fria yrkesutövare i branschen. Den regleras i en ramlag enligt vilken
"colegios" (yrkessammanslutningar) är offentligrättsliga bolag, som erkänns av staten och är skyddade
enligt lag samt har ställning som juridisk person med behörighet att verka för sina syften.
Sammanslutningens syften är att reglera yrkesutövningen och att ensam företräda och försvara
medlemmarnas intressen i egenskap av yrkesmän.

Med hänvisning till domstolens praxis, som entydigt anger att begreppet företag omfattar alla enheter
som utövar en ekonomisk verksamhet, oberoende av vilken rättslig ställning verksamheten har eller
hur den finansieras, betecknar kommissionen medlemmarna i C.O.A.P.I. som företag och C.O.A.P.I.
som en företagssammanslutning i den mening som åsyftas i artikel 85 i fördraget.

De överträdelser som anges i kommissionens beslut rör priser på tjänster som medlemmar i C.O.A.P.I.
erbjuder kunder utanför Spanien som önskar patentskydd i Spanien samt de minimipriser som åläggs
kunder bosatta i Spanien för tjänster i utlandet.

Det rör sig om begränsningar som i väsentlig grad påverkar det mellanstatliga handelsutbytet eftersom
medlemmarna i yrkessammanslutningen tillsammans har monopol på tjänster åt kunder i utlandet, och
eftersom de på grund av sin specialisering och sitt "goda namn" har en dominerande ställning på sin
hemmamarknad.

Kommissionen anser att kvalitetsaspekten visserligen är ett viktigt element i konkurrensen mellan fria
yrkesutövare men den får inte tas till intäkt för att konkurrensen om priserna sätts ur spel.

Villkoren för tillträde till yrket, särskilt de höga krav på god yrkessed som ställs på medlemmarna i
C.O.A.P.I., utgör en tillräcklig garanti för de utbjudna tjänsternas kvalitet. Att gemensamt fastställa
en lägsta taxa framstår alltså inte som något nödvändigt medel för att garantera att tjänsterna håller
hög kvalitet.

I Spanien finns det en ramlag som tillåter yrkessammanslutningar att ange en lägsta taxa för fria
yrkesutövare, men detta hindrar inte kommissionen från att tillämpa artikel 85.1 i Romfördraget på de
ifrågasatta C.O.A.P.I.-besluten. Domstolen har nämligen vid ett flertal tillfällen slagit fast att den

KONK. RAP. 1995



116 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

rättsliga ram inom vilken prisuppgörelsen tillkommit saknar betydelse vid tillämpning av denna
bestämmelse i fördraget.

Av kommissionens beslut framgår tydligt att de fria yrkesutövarna inte undantas från
tillämpningsområdet för fördragets konkurrensregler, inte ens om den nationella lagstiftningen tillåter
konkurrensbegränsande förfaranden.

Dessutom ges genom kommissionens beslut en möjlighet att vidga tillämpningsområdet för
konkurrensreglerna, så att de, i takt med att nya ärenden dyker upp, kommer att omfatta fria yrken,
samt att få slut på i synnerhet samordning av priser och på vissa konkurrensbegränsningar som inte
är nödvändiga för att slå vakt om god yrkessed, yrkesutövarnas heder och goda rykte samt
produkternas kvalitet.

Dresser/Ingersoll/General Electric/Nuovo Pignone

Den 2 september 1994 anmälde Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric och Nuovo
Pignone att Dresser och Ingersoll-Rand hade avsikten att av General Electric förvärva var sin mindre
aktieandel på 12% i Nuovo Pignone. Både Dresser och Ingersoll-Rand är genom sina samriskföretag
Ingersoll-Dresser Pump och Dresser-Rand direkta konkurrenter till Nuovo Pignone.

Efter att Europeiska kommissionen ingripit har de två amerikanska företagen Dresser och Ingersoll-
Rand dragit tillbaka sina planer på att köpa in sig som minoritetsägare i Nuovo Pignone, som
fortfarande ägs av General Electric.

Undersökningen visade att Dresser-Rands och Nuovo Pignones produktion inom området för
processgaskompressorer i stort sett sammanfaller. De är världsledande inom kompressorteknik.
Samarbete inom detta område kunde ha lett till en oacceptabelt stark ställning inom vissa
tillämpningsområden som transmission och distribution av naturgas.

Det transatlantiska konferensavtalet (TACA)

Den 27 juni 1995 beslöt kommissionen att skicka ett meddelande om anmärkningar till sexton rederier
med medlemsskap i TACA. Kommissionen meddelade sin avsikt att för den del av verksamheten
enligt avtalet som rör prissamarbete kring kombinerade landtransporter upphäva den immunitet mot
böter som rederierna åtnjuter efter att ha anmält linjekonferensavtalet.

Den 5 juli 1994 anmälde medlemmarna i TACA detta linjekonferensavtal till kommissionen i enlighet
med artikel 12 i rådets förordning nr 4056/86 för att det skulle bli föremål för ett enskilt undantag
enligt artikel 85.3 i Romfördraget. TACA är en reviderad version av TAA (Trans Atlantic Agreement).
Kommissionen hade den 19 oktober 1994 fattat ett beslut om förbud av TAA.1

I det till kommissionen anmälda TACA-avtalet ingår överenskommelser om att fastställa priser för
transporter på land som medlemmarna i linjekonferensen tillhandahåller befraktare på gemenskapens
territorium vid kombinerade containertransporter mellan Nordeuropa och USA.

                                                  
1 EGT nr L 376, 31.12.94, s. 1.
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Denna typ av prisöverenskommelser på den del av transporten som sker till lands har varit uppe till
behandling i kommissionen både i samband med beslutet om TAA och i samband med beslutet2 som
kommissionen tog den 21 december 1994 med anledning av FEFC (Far East Freight Conference).
Samma typ av prissamarbete har också givits en allmän granskning i rapporten om tillämpningen av
konkurrensreglerna på sjöfarten3, som kommissionen underställde rådet i juni 1994.

Kommissionen företräder däri åsikten att sådana förfaranden inte kan omfattas av det gruppundantag
som beviljas linjekonferenserna i förordning nr 4056/86, eftersom detta endast täcker
linjekonferensernas verksamhet till sjöss och inte den på land.

Vidare anser kommissionen att förfarandena bryter mot artikel 85.1 i Romfördraget och att de inte kan
bli föremål för ett enskilt undantag enligt artikel 85.3 och artikel 5 i rådets förordning nr 1017/68.

Mot denna bakgrund finner kommissionen, efter att ha gjort en provisorisk granskning, att TACA-
avtalen om att fastställa priser för landtransporter utgör ett allvarligt och uppenbart brott mot artikel
85.1 och att de inte kan komma i fråga för ett enskilt undantag enligt artikel 85.3 i Romfördraget.

Eftersom villkoren för att upphäva immunitet mot böter föreligger bedömer kommissionen det som
nödvändigt att inleda förfarandet i detta ärende genom att skicka ett meddelande om anmärkningar som
underrättelse till medlemmarna i TACA om kommissionens avsikt att agera.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

Berörda parter

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) är en sammanslutning av nederländska
företag som hyr ut mobilkranar. Dess syfte är enligt stadgarna att främja kranuthyrningsföretags
intressen i allmänhet, dess medlemmars intressen i synnerhet och att utveckla kontakter och samarbete
i vidaste bemärkelse mellan medlemmarna. I halvårsskiftet 1994 hade sammanslutningen 196
medlemmar. 

SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) inrättades på FNK:s initiativ 1984 för att med hjälp
av ett certifieringssystem säkerställa kvaliteten på de kranar och den utrustning som används i
kranuthyrningsverksamheten, samt på medlemsföretagen och deras personal och anläggningar. I
halvårsskiftet 1994 deltog 190 företag i SCK, varav de flesta även var medlemmar i FNK. 

De klagande är företag som hyr ut mobilkranar. När klagomålet lämnades in var ingen av dem medlem
av FNK eller ansluten till SCK. De klagande hävdar att de lider allvarlig skada på grund av att företag
som deltar i SCK inte får hyra kranar från dem. 

Den berörda marknaden

Mobilkranar används i synnerhet inom byggnads-, petrokemi- och transportbranscherna. Inom
kranuthyrningsbranschen förekommer inhyrning av extra kranar från andra kranuthyrare i stor
utsträckning i syfte att rationalisera tillgången till utrustning och uppnå ett optimalt
kapacitetsutnyttjande. Vid tiden för anmälan fanns det enligt FNK omkring 350 kranuthyrningsföretag

                                                  
2 EGT nr L 378, 31.12.94, s. 17.
3 SEK(94) 933 slutl. antagen av kommissionen den 8 juni 1994.
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i Nederländerna, med en sammanlagd omsättning på runt 450 miljoner ecu. Enligt en oberoende
undersökning av sektorn som genomfördes 1990 uppskattades marknadsandelen för medlemmar i FNK
och innehavare av SCK-certifikat till 78 %. FNK och SCK beräknar sin marknadsandel 1992 till
omkring 51 %. På grund av transportsvårigheter används de flesta kranar, enligt FNK, inom en radie
på cirka 50 km, vilket begränsar marknaden i Nederländerna för företag från andra medlemsstater till
områden nära de belgiska och tyska gränserna.

Överträdelser av artikel 85.1

FNK

Fram till ett domstolsbeslut i en nationell domstol i februari 1992 innehöll FNK:s regler ett krav på
att medlemmarna skulle ta ut "skäliga" avgifter vid uthyrning av kranar och tillämpa de allmänna
villkor som FNK givit ut, inbegripet bestämmelser om priser. Enligt dess stadgar får en medlem som
bryter mot FNK:s regler uteslutas. FNK offentliggjorde kostnadsberäkningar och rekommenderade
avgifter baserade på dessa. Dessa avgifter och de avgifter kranuthyrarna tog ut av varandra för hyra
av extra kranar diskuterades regelbundet av företag som hyrde ut vissa typer av kranar. FNK var med
i de diskussionerna. De gemensamt rekommenderade priserna, som måhända inte alltid tillämpades i
praktiken, gjorde det möjligt att med rimlig säkerhet förutsäga konkurrenternas prispolitik. Systemet
med rekommenderade priser omfattas, enligt kommissionens beslut och EG-domstolens rättspraxis, av
artikel 85.1 i fördraget. 

SCK

SCK-arrangemanget förbjöd företag som var anslutna till SCK att hyra in extra kranar från företag som
inte var anslutna till SCK, det s.k. "inhuurverbod". Deltagare som bröt mot denna regel uteslöts ur
systemet. Förbudet begränsade inte bara de anslutna företagens handlingsfrihet och därför konkurrensen
mellan dem, utan det hindrade även tredje mans tillträde till den nederländska marknaden. Företag med
säte i andra medlemsstater uteslöts på ett effektivt sätt genom de krav SCK ställde för deltagande i
systemet. SCK:s certifieringssystem var i vilket fall som helst inte fullständigt öppet och det tillät inte
att likvärdiga garantier från andra system godtogs. Sett i detta sammanhang omfattades förbudet mot
att hyra extra kranar av artikel 85.1. Eftersom SCK har väsentliga marknadsandelar var verkningarna
på marknadens konkurrensstruktur märkbara. 

Förbudet drogs inte tillbaka förrän en provisorisk dom avkunnad av en nederländsk domstol i oktober
1993 tvingade SCK att göra det. Den nationella domstolens dom skulle förbli i kraft till dess att
kommissionen antog det slutliga beslutet. 

 Förfarande och slutsatser

Den immunitet i fråga om böter som följde av FNK:s och SCK:s anmälningar i början av 1992
upphävdes enligt artikel 15.6 genom kommissionens beslut 94/272/EG av den 13 april 19944, i vilket
sägs att det s.k. "inhuurverbod" omfattas av artikel 85.1 och att ett undantag enligt artikel 85.3 inte
kan beviljas, eftersom överträdelsen åtminstone inte var oundgänglig. Därefter fortsatte
huvudförfarandet enligt artikel 85.1. Det meddelande om invändningar som ingår i huvudförfarandet
sändes i oktober 1994 och i sina skriftliga svar avstod FNK och SCK från sina rättigheter att höras.

                                                  
4 EGT nr L 117, 07.05.1994, s. 30.
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I beslutet befinns att FNK tillämpade ett system med prisrekommendationer under närmare tolv år och
att SCK avskärmade marknaden för kranuthyrning i och runt Nederländerna genom att förbjuda
deltagarna att hyra extra kranar från företag som inte var medlemmar. Detta innebär brott mot artikel
85.1 och undantag enligt artikel 85.3 kan inte beviljas. Bedömningen av det s.k. "inhuurverbod" görs
i dess juridiska och ekonomiska sammanhang och särskilt mot bakgrund av den certifieringsordning
som det är en del av, vilken inte uppfyllde kraven på öppenhet och inte tillät att andra likvärdiga
kvalitetsgarantisystem godtogs. Enligt beslutet skall FNK och SCK upphöra med överträdelserna, i den
mån de inte redan har gjort det, och båda bötfälls.

1.2. Vertikala avtal

BASF/Accinauto

Genom sitt beslut av den 12 juli 1995 med innebörden att den tyska tillverkaren av
billackeringsprodukter, BASF Lacke+Farben (BASF L+F), som är ett dotterbolag i BASF-koncernen,
och dess generalagent för Belgien och Luxemburg, SA Accinauto, har brutit mot artikel 85.1 i
Romfördraget ålade kommissionen dessa företag att betala böter på 2,7 miljoner ecu respektive
10.000 ecu.

Förfarandet inleddes efter att två fristående brittiska importörer av billackeringsprodukter av märket
Glasurit anmälde klagomål till kommissionen. I sin anmälan angav de att den belgiska generalagent
som levererade Glasurit-produkter till dem, hade upphört med sina leveranser under sommaren 1990
efter inblandning från BASF L+F.

Kommissionens tjänstemän genomförde undersökningar vid BASF L+F, BASF Coatings & Inks
(dotterbolag i koncernen BASF och agent i Storbritannien för Glasurit-produkterna) och den belgiske
agenten, och kommissionen kunde sedan sluta sig till att generalagentens åtagande i avtalet att "till
BASF L+F överföra alla beställningar från kunder som är etablerade utanför området med ensamrätt"
utgör en konkurrensbegränsning. Åtagandet innebär nämligen att det inte är generalagenten utan
BASF L+F som bestämmer över leveranserna till fristående importörer från andra medlemsstater.

Kommissionens tolkning av avtalet bekräftas av hur parterna genomgående tillämpat det inom ramen
för sina affärsrelationer, dvs på följande sätt:
- I mars 1986 fick den belgiske generalagenten ett "särskilt tillstånd" av BASF L+F att börja

leverera till klaganden.
- I juni 1989 begärde BASF L+F att generalagenten skulle sluta exportera och därmed att den

dessförinnan av BASF L+F tillåtna exporten skulle upphöra.
- Generalagenten rättade sig inte efter förbudet och fortsatte att leverera till klaganden från juli

1989 till slutet av maj 1990. Därefter respekterade generalagenten sitt åtagande utan
inskränkning. 

När den fastställde bötesbeloppets storlek lade kommissionen vikt vid att brottet är av sådan art att det
motverkar genomförandet av ett grundläggande mål i fördraget, den inre marknadens integration. De
handlingar som beslutet riktar sig mot ansågs alltså utgöra ett allvarligt brott mot gemenskapsrätten.

Storleken på den belgiska generalagentens böter sattes med hänsyn tagen till att generalagenten är
ekonomiskt beroende av BASF L+F och att detta företag utnyttjar beroendeställningen för att driva
igenom sina ekonomiska intressen.
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Dunlop Slazenger/Newitt m.fl. (All Weather Sports)

Kommissionen anser att om ett företag köper hela eller väsentligen hela verksamheten av ett företag,
som har begått en överträdelse belagd med böter, blir detta förstnämnda företag skyldigt att betala
böterna. Efter förstainstansrättens dom av den 28 april 1994 (mål T-38/92) var kommissionens
bedömning att det ålåg All Weather Sports Benelux att betala böter för den överträdelse av artikel 85.1
som All Weather Sports BV gjort sig skyldigt till (se kommissionens beslut av den 18 mars 1992,
EGT nr L 131, s. 32), eftersom detta förstnämnda företag tog över All Weather Sports BV:s
ekonomiska verksamhet. Kommissionen beslöt dock att inte driva ärendet vidare eftersom det visade
sig att All Weather Sports Benelux under tiden hade lagt ner sin verksamhet och inte hade några
tillgångar.

1.3. Missbruk av en dominerande ställning

Irish Continental Group V. CCI Morlaix

Med anledning av ett klagomål från den irländska färjeoperatören, Irish Continental Group (ICG),
fattade kommissionen den 16 maj 1995 beslut om interimistiska åtgärder riktade mot Chambre de
Commerce et d'Industrie de Morlaix, Bretagne, Frankrike. gjorde efter en första analys bedömningen
att handelskammaren hade missbrukat sin dominerande ställning som förvaltare av hamnen i Roscoff
i Bretagne när den vägrade att ge ICG tillträde och därmed brutit mot artikel 86 i Romfördraget vilket
medfört allvarlig och irreparabel skada för ICG. Kommissionen beordrade handelskammaren att ge
ICG tillträde till hamnen i Roscoff från och med den 10 juni 1995 (eller på annat sätt enligt
överenskommelse parterna emellan).

I november 1994 ställde ICG en ansökan till handelskammaren i Morlaix om att få använda hamnen
i Roscoff inom ramen för planerna att starta en färjeförbindelse mellan Irland och Bretagne i maj 1995.
Förhandlingar följde och den 16 december 1994 nådde parterna en överenskommelse i princip om
tillträde till hamnen i Roscoff för säsongen med början den 27 maj 1995, och man var överens om
tidtabeller och om ett antal tekniska frågor.

Efter principavtalet i december 1994 gick ICG ut med information om sin förbindelse till Roscoff och
började ta upp beställningar. Men i januari 1995 lät handelskammaren i Morlaix förstå att man önskade
avbryta förhandlingarna.

Efter att ICG klagat till kommissionen fördes ytterligare förhandlingar men parterna kunde inte enas.

Kommissionen fattade ett omedelbart beslut med innebörden att handelskammaren i Morlaix gjort sig
skyldig till en obefogad vägran att tillhandahålla tjänster.

På den franska sidan är det bara hamnen i Roscoff som har sådana anläggningar att den passar för en
färjeförbindelse mellan Bretagne och Irland. Förbindelsen representerade 1994 en marknad på ungefär
100,000 passagerare. När kommissionens beslut togs fanns endast en operatör, Brittany Ferries, på
sträckan mellan Irland och Bretagne.

Genom de interimistiska åtgärderna tvingades handelskammaren i Morlaix att vidta nödvändiga
åtgärder för att ge ICG tillträde till hamnen i Roscoff från och med 10 juni 1995 till slutet av
sommarsäsongen, i väntan på kommissionens slutliga beslut i ärendet. Parterna enades emellertid
därefter om ett 5-årsavtal med början den 14 juni 1995, och ICG drog tillbaka sitt klagomål.
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Interimistiska åtgärder är inte enbart befogade när man vill ge en ny aktör möjlighet att komma in på
en marknad. I detta ärendet fann kommissionen att Irish Ferries hade bibringats tron att verksamheten
kunde inledas och att handelskammaren i Morlaix bar en stor del av ansvaret för den situation som
därefter uppstod.

2. Tillstånd

2.1. Horisontella avtal

a) Strategiska allianser

Atlas/Phoenix5

Under år 1995 nådde kommissionens granskning av den andra strategiska alliansen på området
telekommunikationer, som i laga form anmälts enligt förordning 17, ett slutskede. I alliansen ingår de
statliga franska och tyska telebolagen, France Telecom (FT) respektive Deutsche Telekom (DT), och
det amerikanska Sprint Corporation. Handläggningen av den första till kommissionen anmälda
strategiska alliansen, samriskföretaget CONCERT mellan British Telecommunications och det
amerikanska MCI Corporation, avslutades genom att kommissionen fattade ett formellt beslut 19946.
Uppgörelserna mellan FT, DT och Sprint anmäldes som två åtskilda men sinsemellan kopplade
transaktioner, ATLAS-avtalet, som anmäldes den 16 december 1994, och PHOENIX-avtalet, som
anmäldes den 29 juni 1995. Båda transaktionerna har befunnits vara strukturella samriskföretag och
skall därför handläggas skyndsamt.
 
Genom ATLAS-avtalet skapas ett samriskföretag som till 50% ägs av France Telecom (FT) och till
50% av Deutsche Telekom (DT) och det är via detta nystartade företag som FT och DT deltar i
PHOENIX-transaktionen. Samriksföretaget ATLAS kommer att ha en uppbyggnad i två plan. Ett
holdingbolag med säte i Bryssel, Atlas S.A., kommer att ha formen société anonyme enligt belgisk lag.
Under Atlas S.A. kommer tre verkställande dotterföretag att bildas, närmare bestämt ett i Frankrike
(Atlas France), ett i Tyskland (Atlas Germany) och ett med inriktning på övriga Europa. ATLAS
kommer, både på alleuropeisk nivå och på nationell nivå, att verka på två olika telemarknader för
tilläggstjänster: Marknaden för avancerade företagstjänster (datatjänster, tilläggstjänster vid särskilda
tillämpningar såsom meddelandeförmedling och videokonferenser, intelligenta nättjänster och
integrerade VSAT-tjänster) och marknaden för datatjänster i form av standardiserad paketförmedling
med låg hastighet.

PHOENIX-avtalet omfattar två huvudtransaktioner: (i). FT och DT kommer var och en att köpa en
aktieandel på ungefär 10% i Sprint, och (ii). ATLAS och Sprint kommer att bilda ett samriskföretag,
PHOENIX, som skall tillhandahålla sofistikerade tilläggstjänster inom telekommunikation på global
nivå. I synnerhet kommer verksamheten inom PHOENIX att koncentreras på (i). marknaden för
avancerade företagstjänster, både globalt och regionalt, (ii). den globala marknaden för resetjänster
såsom telebetalkort och (iii). marknaden för tjänster till nätoperatörer, dvs uthyrning av
transmissionskapacitet och tillhandahållande av liknande tjänster till andra telebolag, vilket av naturliga
skäl är en internationell marknad.

                                                  
5 Phoenix-transaktionen är numera benämnd "Global one".
6 Kommissionens beslut av den 27 juli 1994, EGT nr L 223, 27.8.1994, s. 36.
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I den form de anmäldes innebar ATLAS- och PHOENIX-avtalen ett antal problem ur
konkurrenssynpunkt, särskilt med tanke på EU-parternas hemmamarknader, eftersom både FT och DT
har en lagstadgad och reell dominerande ställning när det gäller att tillhandahålla olika teletjänster och
infrastruktur för dessa. Under anmälningsförfarandet tog man itu med dessa problem antingen genom
att göra förändringar i de ursprungliga avtalen eller genom att parterna gjorde vissa utfästelser om
åtgärder till kommissionen. Det allmänna läget avseende avregleringen av telemarknaderna i Frankrike
och Tyskland var också viktigt för kommissionens bedömning av de anmälda transaktionerna, och
kommissionen gjorde klart att om avtalen skulle godkännas krävdes åtaganden på det området från
respektive regering.

För att göra det möjligt för kommissionen att inleda ett formellt förfarande med syfte att nå fram till
ett godkännande beslut accepterade parterna och regeringarna i Frankrike och Tyskland åtagandena,
samt åtog sig att genomföra åtgärderna, enligt följande:

- Regeringarna i Frankrike och Tyskland åtar sig att göra vad som står i deras makt för att
avreglera infrastrukturen för alternativa telekommunikationer så att avreglerade teletjänster kan
tillhandahållas, dvs inte grundläggande taltelefoni, före den 1 juli 1996 och för att fullständigt
avreglera alla teletjänster, inklusive taltelefoni, och all infrastruktur före den 1 januari 1998.

- De publika datanäten i Frankrike och Tyskland, Transpac respektive Datex-P, skall fram till
den tidpunkt då den fria marknaden inom telekommunikationer trätt ikraft, vilket beräknas bli
per den 1 januari 1998 vara skilda från det av France Telecom och Deutsche Telekom
bildade samriskföretaget ATLAS.

- France Telecom och Deutsche Telekom förbinder sig att, utan diskriminering och med
möjlighet till full insyn, göra sina allmänna datanät i Frankrike och i Tyskland tillgängliga för
alla som tillhandahåller datatjänster med låg förmedlingshastighet (X.25), och även
vidmakthålla sådan tillgänglighet framöver. För att säkerställa denna tillgänglighet utan
diskriminering för framtiden omfattar parternas åtagande också sådana allmänt tillämpade och
standardiserade kommunikationsprotokoll som kan komma att förändra, ersätta eller
samexistera med nuvarande standard.

- France Telecom och Deutsche Telekom förbinder sig att inte ge varandra stöd korsvis. För att
förhindra korssubsidier kommer alla enheter som bildas i samband med samriskföretagen
ATLAS och PHOENIX att upprättas som separata enheter, skilda från moderföretaget och
underkastade regelbunden och sedvanlig revision, för att garantera att affärer mellan dessa
enheter och France Telecom och Deutsche Telekom sker på visst avstånd.

- France Telecom förbinder sig att sälja sitt dotterföretag INFO AG, som är en betydelsefull
konkurrent till Datex-P på den tyska marknaden för datatjänster.

Ett meddelande enligt artikel 19.3 med en detaljerad beskrivning av de anmälda avtalen samt de
förändringar och åtgärder som parterna och regeringarna förbundit sig att genomföra offentliggjordes
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i december 1995, varvid berörd tredje man uppmanas
inkomma med synpunkter. Slutligt beslut i ärendet, vilket kommer att fattas med beaktande av
inkomna synpunkter, väntas i mitten av 1996.
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b) Samriskföretag och andra former av samarbete

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

I syfte att erhålla undantag eller icke-ingripandebesked anmälde Sony Corporation i augusti 1994 en
serie avtal om att ge licens på patent i samband med utveckling och marknadsföring av Minidisc-
systemet (MD), som är ett nytt, bärbart, digitalt system för avlyssning och inspelning av ljud. Det
består av mjukvara, som omfattar optiska skivor med möjlighet till avlyssning enbart ("Premastered
MD Discs") och inspelningsbara magnetoptiska skivor ("Recordable MD Discs"), och hårdvara, som
omfattar MD-spelare (som endast kan avläsa Premastered och Recordable MD Discs) och MD-
inspelare (som kan registrera på Recordable MD Discs och avläsa Premastered och Recordable MD
Discs).

Av avtalets övriga parter är Philips International BV och Matsushita Electric Industrial Company Ltd
de viktigaste.

Trots att avtalen innhåller konkurrensbegränsningar som faller under artikel 85.1 i fördraget, dvs
gemensamt utnyttjande av patent och tekniskt kunnande samt standardisering av specifikationer, ansåg
kommissionen att det fanns tillräckliga skäl för ett undantag enligt artikel 85.3.

Genom en administrativ skrivelse meddelade kommissionen Sony den 3 juli 1995 att kraven för ett
undantag var uppfyllda.

Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

Union Carbide Corporation och Elf Atochem har tillsammans bildat ett samriskföretag som godkänts
genom en administrativ skrivelse. Samriskföretaget skall arbeta med speciella polyetenhartser och
polyetenföreningar.

Genom uppgörelsen överför parterna en del - huvudsakligen kabeltillverkning och framställning av vit
plastmassa - av sina intressen i den europeiska sektorn för specialprodukter av polyeten till
samriskföretaget.

Union Carbide Corporation slipper genom uppgörelsen importera speciella polyetenprodukter för
kabeltillverkning till den europeiska marknaden. För Elf Atochem innebär den att kabeltillverkningen
överförs till Aspen. Samriskföretaget kommer att bli en leverantör med fullständigt sortiment av dessa
specialprodukter.

Elf Atochem kommer också att överföra delar av anläggningen i Gonfreville, Frankrike, som därefter
kommer att kunna dra nytta av att "Unipol"-teknik införs och av att Union Carbide Corporation ger
licens på kabeltillverkningsteknik. Av Elf Atochem kommer samriskföretaget att få licens att använda
teknik för framställning av vissa speciella polyetentyper.

Försäljningen av produkterna kommer att delas upp mellan moderföretagen, som kommer att vara
handelsagenter. Union Carbide Corporation kommer att marknadsföra produkterna på
kabeltillverkningssidan, medan Elf Atochem kommer att marknadsföra alla andra produkter inklusive
vissa typer av polyetenplastmassa som inte behövs för specialprodukterna.
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Kommissionen behandlade frågan om huruvida uppgörelsen kunde tänkas leda till svagare konkurrens
på marknaden för licensgivning på polyetenteknik. Man gjorde bedömningen att Elf Atochem
eventuellt hade kunnat bli en framtida konkurrent till Union Carbide Corporation på den här
marknaden, men att utsikterna var ovissa och osäkra, och att uppskattningsbara effekter på denna
marknaden därför i hög grad vägdes upp av konkurrenspådrivande effekter på polyetenmarknaderna.

En administrativ skrivelse utfärdades den 3 april 1995 med innebörden att avtalen svarar mot kraven
för undantag enligt artikel 85.3 i fördraget. 

General Electric Plastics/BASF

Den 6 januari 1995 fick kommissionen en anmälan om ett planerat samriskföretag som skulle bildas
av General Electric Plastics BV och BASF Aktiengesellschaft för att framställa polybutylentereftalat
(PBT), en polymer i form av harts, som utgör ett förstadium vid tillverkning av blandade och
kompounderade plaster, som används i automatiska elektriska eller elektroniska anordningar och
industriutrustning.

Samriskföretaget kommer att vara förlagt till BASF:s nuvarande anläggning i Schwarzheide och det
kommer att köpa tjänster av BASF. BASF och GEPE kommer tillsammans att styra anläggningen på
ett sådant sätt att ingen part förfördelas på grund av anläggningens lokalisering. Det kommer att
inrättas kontrollmekanismer som skall garantera att de tjänster BASF tillhandahåller samriskföretaget
är konkurrenskraftiga och i stort sett överensstämmer med dem i GEPE:s övriga anläggningar. För att
ingen av parterna skall drabbas orättvist av transportkostnader kommer dessa att fördelas jämnt mellan
moderföretagen. Paketuppgörelsen om beräknade kostnader har liten omfattning i jämförelse med
produktens värde.

Ingen part har för övrigt en sådan ställning att den kan hålla tillbaka marginell kapacitetsökning i
anläggningen eller hindra den andra parten att driva anläggningen över beräknad kapacitetsnivå. Detta
innebär att var och en av parterna kan ändra kapaciteten utan den andres medgivande och på så vis
möta variationer i efterfrågan som inte påverkar parterna på samma sätt.

Flexibiliteten i uppgörelsen gör att var och en av parterna kan investera i en ökad kapacitet som båda
inte hade varit beredda att stödja. Därmed uppfyller avtalen villkoren för undantag enligt artikel 85.3
i fördraget och en administrativ skrivelse utfärdades följaktligen den 23 maj 1995.

Sovereign Exploration

Den 31 augusti 1994 fick kommissionen en anmälan om samriskföretaget Sovereign Exploration Ltd,
som skulle bildas av Northern Electric plc, via dotterföretaget Northgas, och Neste Production Ltd för
att utnyttja tolv gastillstånd som beviljats av den brittiska regeringen.

Northern har tidigare inte varit verksamt på den relevanta marknaden, medan Neste är en etablerad
aktör på området Nordsjöolja och gasprospektering. Northern ägnar sig åt försäljning och distribution
av elektricitet, huvudsakligen i norra Storbritannien. Företaget strävar efter att bredda sin verksamhet
till att även omfatta distribution av gas och önskar säkerställa leveranser för att kunna komma in på
marknaden.

I området där tillståndet gäller finns restriktioner för prospektering som gynnar samriskföretaget. Båda
moderföretagen skapar avsättningsmöjligheter för gas och erhåller tillräckliga mängder för att kunna
expandera och skärpa konkurrensen på detalj- och distributionsmarknaderna nedströms.
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Kommissionen slöt sig till att sådana överenskommelser, under förutsättning att mellanstatliga
ledningar för distribution av gas och annan energi anläggs, kan påverka handeln mellan
medlemsstaterna i gemenskapen i väsentlig grad och även dem i det Europeiska samarbetsområdet.

Ett meddelande offentliggjordes i EGT den 8 november 1994. Ärendet avslutades genom en
administrativ skrivelse den 9 januari 1995.

Exxon/Hoechst

Under 1994 anmälde företagen Exxon och Hoechst till kommissionen ett FoU-avtal i syfte att utveckla
och marknadsföra ett nytt sätt att genom katalys med hjälp av metallocener framställa polypropen.

Avtalet, som löper över två år och kan förnyas, är en förlängning av ett gemensamt program från 1992
om ett pilotprojekt för tillverkning av katalysatorn.

I avtalet regleras samarbetet mellan de två företagen i arbetet med att utveckla katalysatorn och
tillhörande teknik för att saluföra polypropen. Det anger också varje parts rättigheter och skyldigheter
på det immaterialrättsliga området.
 
Kommissionen fann att förordningen om undantag nr 418/85 med tillämpning på FoU-avtal var
tillämplig på detta avtal. Kommissionen ansåg att avtalsklausulerna omfattas av artiklarna 4 och 5 i
förordningen och att det inte fanns någon klausul med sådan innebörd att den uteslöt tillämpning av
förordningen i enlighet med artikel 6 i förordningen. Till företagen skickades en administrativ skrivelse
med besked om att ärendet avslutats.

Gasledning mellan Storbritannien och Belgien

Ett samriskarrangemang mellan nio ledande europeiska gasbolag med syfte att anlägga och driva en
gasledning på havsbottnen mellan Storbritannien och Belgien fick klartecken genom en administrativ
skrivelse utfärdad den 17 maj 1995.
Samriskföretaget anmäldes i mars 1995 och kommissionen ansåg att det var en strukturell typ av
samarbete, så det behandlades enligt det snabbare förfarandet. Ett meddelande offentliggjordes i EGT
med en uppmaning till berörda parter att inkomma med anmärkningar. Inga invändingar anmäldes.

Projektet kommer att ge upphov till en gasrörledning som arbetar med högt tryck och som skall tas
i bruk i oktober 1998. Gasledningen kommer att dras mellan Bacton (Storbritannien) och Zeebrugge
(Belgien) och blir den första förbindningen mellan gasmarknaderna i Storbritannien och på
kontinenten. För att tillmötesgå befintlig efterfrågan kommer gasledningen att få en teknisk utformning
som i första hand tillåter gasen att strömma i en riktning. Gasen kommer att ledas från norr
(Storbritannien) till söder (Belgien) med en kapacitet av 20 miljarder m3/år, men till att börja med
kommer man också att kunna leda 8,5 miljarder m3/år i motsatt riktning, dvs i riktningen söder till
norr. Flödet i motsatt riktning kan höjas till maximalt full rörledningskapacitet, om man genomför
extra investeringar, i huvudsak pumpanläggningar i Zeebrugge. Sådana extra investeringar skulle i så
fall finansieras av de gasbolag som efterfrågar flödeskapacitet i omvänd riktning. Enligt avtalet om
samriskföretaget kan inget av gasbolagen, varken något av dem som initialt ingår i samriskföretaget
eller någon kommande partner, ha rätt till ett flöde i motriktning som är större än företagets andel i
framåtflödet, för att förhindra orättvist understöd.

Förfarandet som ledde fram till den slutliga överenskommelsen om det anmälda samriskföretaget var
öppet för insyn. Projektet gavs bred offentlighet och alla intresserade företag ombads att delta. Det
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finns inga tecken på att något gasbolag som önskat delta skulle ha utestängts från möjligheten att delta
i gasledningsprojektet genom att teckna sig för aktier (finansiering) och/eller transmissionskapacitet
i ledningen. Alla som slutligen kom att delta i samriskföretaget tecknade sig samtidigt för aktier och
kapacitet enligt följande:
Amerada Hess  5 % av aktierna och 5 % av kapaciteten.
BP 10 % av aktierna och 10 % av kapaciteten.
British Gas 40 % av aktierna och 40 % av kapaciteten.
Conoco 10 % av aktierna och 10 % av kapaciteten.
Distrigaz  5 % av aktierna och 5 % av kapaciteten.
Elf 10 % av aktierna och 10 % av kapaciteten.
Gazprom 10 % av aktierna och 10 % av kapaciteten.
National Power  5 % av aktierna och 5 % av kapaciteten.
Ruhrgas  5 % av aktierna och 5 % av kapaciteten.

Projektet kommer att finansieras genom take-or-pay-tariffer relaterade till bolagens andelar i
framåtflöde och i (det för närvarande begränsade) flödet bakåt. Avgifterna betalas av de nio deltagarna
i samriskprojektet enligt transmissionsavtalen som de var för sig slutit med samriskföretaget
Interconnector UK Ltd. 

Sammantaget bedömde kommissionen projektet som positivt ur konkurrenssynpunkt, särskilt eftersom
det dels kommer att skapa möjligheter till konkurrens mellan marknader som, av tekniska skäl, hittills
varit åtskilda, dels ger fristående bolag goda möjligheter att, på villkor som kan bestämmas i fria
förhandlingar, få tillgång till transmissionskapacitet genom gasledningen. Bolag med kapacitetsandelar
kan överlåta eller hyra ut transmissionskapacitet, varvid i händelse av överlåtelse vissa krav ställs på
den tillträdande parten eftersom denna måste klara de ekonomiska åtaganden deltagandet innebär.

Ingenting tyder på att en sådan marknad för överlåtelse och uthyrning av kapacitet skulle vara
bristfällig ur konkurrenshänseende. Att det finns regler som hindrar bolag från att skaffa sig en större
kapacitetsandel i motsatt flöde än de har i framåtflöde utgör en befogad begränsning med anledning
av ovan beskrivna finansieringssystem. Mot bakgrund av ärendets speciella omständigheter ansågs
vidare den 20-åriga löptiden för transmissionsavtalen med de nio gasbolag som ursprungligen valde
att delta i projektet som berättigad.

Avtalen innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av artikel 85.1 i Romfördraget, särskilt finns
där vissa bestämmelser som ger samriskföretaget Interconnector UK Ltd. rätt att marknadsföra
transmissionskapacitet, vilket innebär att deltagarna i projektet samordnar sin försäljning. Granskningen
visade att sådan samordnad försäljning endast kommer att ske i begränsad omfattning, men att denna
begränsing kan få viss betydelse eftersom delägarna i samriskföretaget åtminstone i Interconnectors
inledningsfas kommer att inneha 100 % av den relevanta marknaden för transmission av gas i
rörledning över kanalen.

Kommissionen ansåg också att det var viktigt att försäkra sig om att avtalen i praktiken kommer att
fungera så att eventuell efterfrågan på flödeskapacitet i den motsatta riktningen faktiskt möts.

Generaldirektoratet kom, efter att ha vägt samriksföretagets positiva inverkan på konkurrensen mot de
smärre begränsingar det medför, till slutsatsen att en administrativ skrivelse med innebörden att
undantag medges kunde utfärdas. I skrivelsen anges att kommissionen vill att det skall finnas garantier
för att samriskarrangemangen, i händelse av en efterfrågan på gas i riktning från söder till norr som
överstiger Interconnectors nuvarande flödeskapacitet, fungerar så att tekniskt och ekonomiskt
bärkraftiga lösningar för att möta denna efterfrågan genomförs.
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Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Equipment är ett strukturellt samriskföretag bildat av Toyota Automatic Loom Works
Ltd (Japan), Toyota Motor Corporation (Japan) och Manitou BF (Frankrike). Toyota Industrial
Equipment kommer i Frankrike att tillverka och montera Toyotas gaffeltruckar samt reservdelar och
tillbehör till dessa. Syftet med att bilda samriskföretaget är att ersätta den nuvarande ordningen enligt
vilken Manitou, i egenskap av underleverantör, monterar Toyotas gaffeltruckar. Samriskföretaget
kommer att svara för upp till 80% av den totala produktion som krävs för att förse den europeiska
markanden med Toyotas gaffeltruckar. Manitou är visserligen en potentiell konkurrent till Toyota på
området gaffeltruckar för industribruk, men såpass starka skäl talar för överenskommelsen att en
administrativ skrivelse kan utfärdas.

Auto Car Europe (ACE)

Den 22 juni 1995 sände kommissionen en administrativ skrivelse om förenlighet med den gemen-
samma marknaden till företrädaren för N.V. "Auto Car Europe" (ACE). ACE är ett samriskföretag som
bildats av British Railway Board (BR), Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB),
N.V. Ferry Boats och N.V. Cobelfret. Företagets verksamhet är transporter av nytillverkade bilar och
andra produkter för bilindustrins räkning från fabrik till återförsäljare via järnväg, landsväg,
fartygstransport eller flygtransport samt tillhandahållande av samtliga kompletterande tjänster i
samband med transporterna. ACE skall utöva sin verksamhet inom hela Europa men prioritera
utvecklingen av transporterna mellan Storbritannien och kontinenten.

Kommissionen fann att detta avtal begränsade konkurrensen mellan parterna men samtidigt även hade
positiva inslag som borde beaktas. Avtalet är nämligen ägnat att bidra till det ekonomiska
framåtskridandet genom att det gör det möjligt att upprätta specialiserade transporttjänster mellan
Storbritannien och kontinenten. Med hänsyn till de investeringar som krävs och de svårigheter som
är förknippade med lanseringen av nya tjänster kan det planerade samarbetet betraktas som nödvändigt
under de närmaste åren. ACE:s företrädare har för övrigt bekräftat att de väsentliga tjänster som
moderbolagen kommer att tillhandahålla åt sitt gemensamma dotterbolag även kommer att vara
tillgängliga utan diskriminering för andra transportoperatörer.

Med hänsyn till dessa omständigheter och särskilt till betydelsen av att nätoperatörerna förbinder sig
att tillhandahålla de väsentliga tjänsterna åt andra operatörer har kommissionen sänt en administrativ
skrivelse om förenlighet med den gemensamma marknaden i vilken en period av tre år nämns till
ACE:s företrädare.

Avtal PSA/FIAT (SEVEL)

FIAT och PSA slöt den 29 juni 1978 avtal om bildande av ett samägt dotterbolag i syfte att
gemensamt producera ett fordon för kommersiell trafik i mellanklassen vid detta dotterbolag, SEVEL.
Den 19 december 1988 förnyades och ändrades det ursprungliga avtalet i syfte att ersätta det fordon
som producerades av SEVEL med en ny modell. FIAT och PSA är båda hälftenägare av SEVEL.
Parterna är företrädda i lika stor utsträckning i samtliga beslutande organ. De står för lika stora andelar
av kostnaderna och tillgodogör sig även lika stora andelar av vinsten av rörelsen. Bägge parter
förbinder sig att inte producera fordonet i konkurrens med det gemensamma dotterbolaget.

De produkter som SEVEL tillverkar enligt avtalet säljs uteslutande till de båda moderbolagen med
vardera 50 %, med förbehåll för att en anpassning kan göras efter bägge parters behov. Efter att ha
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givit fordonen sin egen märkeskaraktär säljer FIAT och PSA dem vidare på samtliga marknader inom
Europeiska unionen.

Avtalet skulle kunna ha konkurrensbegränsande effekter som omfattas av förbudet i artikel 85.1 i
Romfördraget, nämligen att inskränka och kontrollera produktion, teknisk utveckling och investeringar
samt att avsättningsmöjligheterna på den europeiska marknaden för fordon för kommersiell trafik delas
upp mellan parterna, vilket skulle beröra cirka 20 % av den samlade marknaden och medföra att
avtalet skulle kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Avtalet ger dock även fördelar åt konsumenterna, eftersom det säkerställer att det finns en tillverkare
på marknaden – SEVEL – som kan erbjuda en tekniskt avancerad produkt tack vare den forskning som
FIAT och PSA bedriver gemensamt. Dessutom är det inte säkert att FIAT och PSA utan detta avtal
skulle ha givit sig in på en stagnerande marknad. För närvarande förefaller det alltså som om ett
fortsatt samarbete är den enda möjligheten för att avtalsparterna skall kunna konkurrera med de övriga
tillverkarna på marknaden, utan att dennas struktur påverkas negativt.

Med tillämpning av artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 offentliggjorde kommissionen ett
meddelande7, där berörda parter uppmanades att meddela sina synpunkter. Inga synpunkter inkom till
kommissionen.

Kommissionen fann att de argument som FIAT och PSA fört fram för att motivera de
avtalsbestämmelser som har begränsande verkan var tillräckliga för att fastställa att villkoren i
artikel 85.3 samtidigt förelåg och att ärendet kunde avslutas med en administrativ skrivelse.

Med hänsyn till den berörda marknadens utmärkande drag och tillämpningskraven för det aktuella
avtalet tillställde kommissionen avtalsparterna en administrativ skrivelse i vilken datumet den 31
december 2008 nämndes.

ATR/BAe

Inom flygindustrisektorn anmälde bolagen Aérospatiale (F), Alenia (Finmeccanica) (I) och British
Aerospace (UK) den 22 juni, enligt rådets förordning nr 4064/89, till kommissionen ett avtal om
bildande av ett samriskföretag. 

Det slutliga målet för projektet är att koncentrera parternas verksamhet inom området regionalt
trafikflyg. I nuläget omfattar denna verksamhet produktionen inom ATR (Avions de Transport
Régional) - ett befintligt samarbete mellan Aérospatiale och Alenia - med bl.a. turbopropplanen ATR
42 och 72 samt inom BAe med turbopropplanen Jetstream och jetplanen för regional trafik Avro och
BAe. 

Den 25 juli fann kommissionen att affären på detta stadium inte var en sådan koncentration som avses
i koncentrationsförordningen utan skulle granskas enligt rådets förordning nr 17/62. 

Under den första fasen av samarbetet slår parterna samman och rationaliserar de funktioner som står
i direkt kontakt med kunderna, som t.ex. marknadsföring, försäljning och kundservice. Dessutom har
parterna upprättat ett gemensamt centrum för utbildning av piloter i Neapel och utför tillsammans

                                                  
7 EGT nr C 310, 16.11.1993, s. 6.
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genomförbarhetsstudier för nya flygplansmodeller inom denna sektor. Samriskföretaget är även
ansvarigt för FoU-verksamheterna.

Detta avtal mellan parterna om bildandet av ett samriskföretag blev den 18 augusti föremål för en
administrativ skrivelse i vilken det hänvisas till en övergångsperiod av fem år. I den administrativa
skrivelsen anges att det, enligt kommissionens bedömning, inte finns någon risk för att konkurrensen
inom denna sektor skulle begränsas avsevärt eller sättas ur spel genom samarbetet. Denna slutsats
bygger på en ingående analys av de nuvarande förhållandena på den aktuella marknaden. 

Marknaden 

Marknaden för regionalt trafikflyg är världsomspännande. De viktigaste tillverkarna är verksamma i
samtliga världsdelar. En distinktion bör göras mellan jet- och turbopropplan.

I sitt beslut i fallet "De Havilland", 1991, gjorde kommissionen en indelning av gruppen turbopropplan
efter passagerarkapaciteten (20–39, 40–59 respektive 60– platser). För regionalt jetflyg (högst 125
platser) gjordes ingen sådan indelning i marknadssegment.

I sin administrativa skrivelse i det aktuella fallet utgick kommissionen från samma indelning och
beaktade de synpunkter som lämnades av tredje man, däribland även konkurrenter till parterna, och
medlemsstaterna. 

Även om man inte kan tala om någon större grad av utbytbarhet mellan regionalt turboprop- och
jetflyg på grund av den ganska stora skillnaden i driftskostnader, kan ändå en viss utveckling på
marknaden iakttas. Särskilt om flygplan kan ta över 60 passagerare och skall tillryggalägga en längre
sträcka, gör omsorgen om passagerarnas bekvämlighet att köparna hellre väljer ett jet- än ett
turbopropplan.

Marknadsandel

Genom bildandet av samriskföretaget minskar antalet konkurrerande tillverkare inom sektorn, utan att
marknadsandelen för den skull ökar i en utsträckning som skulle kunna ändra den nuvarande
strukturen. Till följd av samarbetet mellan den förste och den sjätte konkurrenten i storleksordning
minskas antalet tillverkare från sju till sex.
 
- ATR deltar inte i marknaden för regionalt jetflyg, medan BAe har cirka 24 % av denna

marknad. De viktigaste konkurrenterna är Boeing (34 %) och Fokker (31 %).

- Inom de olika marknadssegmenten för turbopropplan råder följande förhållanden:

20–39 platser: 
BAe har 8 % (Jetstream J41), medan ATR inte deltar på denna marknad. De viktigaste
konkurrenterna är Saab 340 (33 %), Embraer 120 (28 %), de Havilland Dash 8-100/200
(24 %) och Dasa-Dornier 328 (6 %).

40–59 platser: 
BAe deltar inte, medan ATR har 43 % (ATR 42).De viktigaste konkurrenterna är Fokker F50
(27 %), de Havilland Dash 8-300 (17 %), Casa-IPTN (8 %) och Saab 2000 (6 %). 
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60– platser: 
BAe upphörde med tillverkningen av sitt plan J 61 i början av 1995, och den enda modell som
erbjuds i denna klass är ATR 72 (100 %). Nya konkurrenter har aviserats.

Av detta följer att det inte är fråga om en sammanslagning av stora marknadsandelar och inte heller
om en ackumulering av marknadsandelar inom de olika marknadssegmenten.

Genom affären skapas inte någon grupp med dominerande ställning som skulle vara ensam om att
finnas representerad i alla marknadssegment. I själva verket finns det åtminstone en konkurrent (de
Havilland) som också har ett brett sortiment av turbopropplan och som förbereder sig för att gå in på
marknaden för regionalt jetflyg.

Rättslig prövning

Vid sin rättsliga prövning av fallet enligt artikel 85.3 utgick generaldirektoratet för konkurrensfrågor
från att de olika skedena av operationen kommer att genomföras som planerat. Med detta förbehåll
fann generaldirektoratet att villkoren i artikel 85.3 är uppfyllda. 

- Förbättring av produktion eller distribution samt främjande av tekniskt eller ekonomiskt
framåtskridande

Förbättrad produktion och distribution samt främjande av tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande
ligger huvudsakligen inom slutskedet, då parternas verksamheter skall integreras fullt ut, finansiellt och
industriellt, och nya flygplansmodeller för regional trafik skall utvecklas och produceras. 

I detta avseende är samriskföretaget ett betydande steg i omstruktureringsprocessen inom den regionala
flygindustrisektorn i Europa, som i dag utmärks av en rådande överkapacitet. Samriskföretaget kommer
att få en industriell och finansiell struktur som är sundare och bättre anpassad till marknadens krav.

De sammanslagna och rationaliserade avdelningarna för marknadsföring, försäljning och kundservice,
som skall handha parternas befintliga flygplansmodeller för regional trafik, och skapandet av ett
integrerat utbildningscentrum för piloter i Europa tillsammans med rationaliseringen av
reservdelslogistiktjänsterna under perioden före fusionen bör ses som betydelsefulla steg på vägen mot
det föreslagna samgåendet. Redan under detta skede kommer man att uppnå en utveckling av de
tekniska framstegen genom att utnyttja hela det kunnande i konstruktion och övrig teknik som finns
på de olika konstruktionsavdelningarna i samband med den preliminära utformningen, som kommer
att skötas av samriskföretagets konstruktionsgrupp under skedet före utvecklingsfasen.

- Skälig andel av den vinst som uppnås till godo för konsumenterna

Standarden på kundservicen kommer att förbättras genom att de befintliga avdelningarna integreras
och genom att "best practice"-operationerna görs enhetliga, vilket även kommer att öka passagerarnas
säkerhet.

Ett större sortiment av flygplansmodeller kommer att erbjudas, vilket ger möjligheter till åtföljande
affärsmässiga fördelar vid förhandlingarna mellan säljarna och deras kunder. Det kommer vidare att
vara till fördel för kunderna att utbildningssystemen förs samman till en enda institution, att systemet
för reservdelslogistik harmoniseras samt att det skapas en större erfarenhetsbas i produktutveckling och
stödjande verksamheter och ett bredare nätverk av företrädare på marknaden.
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- Nödvändiga begränsningar

Att integrera de befintliga verksamheterna i de delar som avser marknadsföring är nödvändigt för att
skapa den operativa struktur som krävs för att gradvis nå en fullständig industriell integration, som
även omfattar gemensam utveckling och produktion av nya flygplansmodeller, som parterna planerar
för ett senare skede av samriskföretagets utveckling. Den kommersiella integreringen under det första
skedet skall därför ses som en konkurrensbegränsning som är nödvändig för att uppnå de fördelar som
den mer omfattande integrationsprocessen kommer att ge.
 
Detsamma gäller för icke-konkurrensklausulen, genom vilken parterna avstår från verksamheter som
konkurrerar med samriskföretaget inom sektorn för regionalt trafikflyg.

- Sätta konkurrensen ur spel 

Bildandet av samriskföretaget förändrar inte den rådande marknadssituationen i någon betydande
utsträckning, eftersom parternas produktsortiment kompletterar varandra. Därigenom utesluts inte någon
konkurrens om man ser till marknaden som helhet.

I marknadssegmentet turbopropplan med minst 60 platser kommer dock samriskföretaget att stå för
100 % av de nu tillgängliga planen, eftersom den enda modell som för närvarande finns på marknaden
i detta segment är ATR 72. Detta är ett resultat av att Bae i januari 1995 meddelade att man skulle
upphöra med ATP/J61-programmet. Med stöd av det överlämnade materialet finner kommissionen att
British Aerospaces beslut att dra tillbaka ATP/J61-modellen var oundvikligt av affärsmässiga skäl.

Man bör dessutom ta hänsyn till att endast 10 % av beställningarna av turbopropplan ligger inom detta
marknadsseggment. Inom segmentet väntas även nya tillverkare gå in på marknaden. En presumtiv ny
modell på marknaden fanns med på den senaste flygplansmässan i Paris (De Havilland Dash 8-400). 

Av samtliga dessa skäl har kommissionen tillstält parterna en administrativ skrivelse som nämner
datumet den 6 juni 2000, och därigenom förbehållit sig möjligheten att på nytt undersöka
marknadssituationen, om parterna efter genomförbarhetsstudierna skulle besluta att inte utveckla,
producera eller lansera nya flygplansprogram och samtidigt behålla sitt samarbete inom områdena
försäljning och kundservice.

ETSI:s interimspolitik i fråga om immateriell äganderätt

Detta fall avsåg den ordning i fråga om immateriell äganderätt som den europeiska organisationen för
standardisering på telekommunikationsområdet ETSI utarbetat sedan 1988 och som anmäldes till
kommissionen 1994.

Det skulle kunna bli omöjligt att tillämpa en given standard, om det i denna ingick patentskyddad
teknik och innehavaren av patentet inte var villig att göra denna teknik tillgänglig för parter som
önskade tillverka produkter som överensstämmer med standarden. På telekommunikationsområdet har
Europastandarder en särskild betydelse enligt gemenskapslagstiftningen, nämligen att de måste
användas i samband med ömsesidigt erkännande vid typgodkännande av terminalutrustning och av
telekommunikationsoperatörer vid offentliga anbudsförfaranden. Tillverkare av utrustning skulle i
praktiken utestängas från marknaden om licenser för sådan teknik inte fanns att tillgå.

För att minska risken för att standardiseringsarbetet inte skulle ge önskad effekt antog ETSI 1993
interimistiskt ett åtagande och en politik i fråga om immateriell äganderätt, som i flera väsentliga
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avseenden skilde sig från den politik som andra standardiseringsorgan tillämpar i fråga om immateriell
äganderätt. I stora drag föreskrevs det i ETSI:s ordning för immateriell äganderätt att medlemmarna
i förväg skulle gå med på att låta sina immateriella tillgångar ingå i en given standard, såvida inte
rättsinnehavaren särskilt angivit att han önskade undanta vissa rättigheter under en fastställd period.
Detta blev känt som "licensing-by-default"-förpliktelsen, som var en betydande avvikelse från den
allmänna praxis enligt vilken det krävdes uttryckligt tillstånd av innehavare av immateriella rättigheter
för att deras teknik skulle kunna ingå i en standard. Dessutom innehöll det interimistiska åtagandet ett
antal särskilda bestämmelser om villkoren i de licenser som skulle beviljas i fråga om immateriella
rättigheter, som t.ex. en skyldighet för licensgivaren att acceptera ekonomisk ersättning, om inte
licenstagaren gick med på att själv lämna licens i utbyte.

Denna ordning gav upphov till ett klagomål från Computer Business Equipment Manufacturers
Association (CBEMA), som hävdade att ETSI:s ordning stred mot artiklarna 85 och 86, särskilt i fråga
om skyldigheten för medlemmarna att underteckna åtagandet, vilket enligt CBEMA:s mening utgjorde
ett tvångslicenssystem. 

Kommissionen fattade aldrig något formellt beslut i de frågor som aktualiserades genom detta
klagomål, eftersom ETSI:s generalförsamling i november 1994 avskaffade åtagandet i syfte att uppnå
större samförstånd mellan sina medlemmar och klagomålet därefter drogs tillbaka.

Enligt ETSI:s ändrade interimspolitik för immateriell äganderätt är ETSI:s medlemmar skyldiga att
göra "skäliga ansträngningar" för att i god tid underrätta ETSI om de immateriella rättigheter som de
uppmärksammar i en standard som håller på att utarbetas. Om medlemmen inte är villig att bevilja
licens, skall ETSI söka finna en alternativ, genomförbar teknik som inte blockeras genom denna
rättighet, och om inte någon genomförbar teknik påträffas skall arbetet med standarden upphöra. Det
enda som krävs av medlemmarna är att de skriftligt skall förklara orsakerna till sin vägran att ge licens
för den aktuella immateriella rättigheten, och denna förklaring skall bl.a. sändas till kommissionen.
Vidare skall ETSI, varje gång man uppmärksammar någon immateriell rättighet som berörs av en
enskild standard, fråga innehavaren om han är beredd att bevilja oåterkalleliga generella licenser på
skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Vid vägran skall ytterligare samråd inledas, som i
vissa fall kan leda till att den aktuella standarden inte erkänns, i den utsträckning den redan har
antagits. Det förekommer således inte några bestämmelser som har drag av tvångslicens eller
automatisk licens och inte heller några branschspecifika licensvillkor.

Ett meddelande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17, som offentliggjordes i EGT beträffande den
ändrade interimspolitiken för immateriella rättigheter, gav upphov till ett antal kommentarer, som dock
inte i något fall gav kommissionen anledning att ompröva sin uppfattning att den ändrade ordningen
inte begränsar konkurrensen.

Kommissionen utfärdade därefter en administrativ skrivelse, motsvarande ett icke-ingripandebesked,
i fråga om ETSI:s interimspolitik för immateriell äganderätt. ETSI och dess medlemmar skall söka
formulera en slutgiltig politik i fråga om immateriell äganderätt, som även skall omfatta en utvärdering
av den ändrade interimspolitiken, senast 1998, dvs. fyra år efter det att denna antogs.

Globala mobila satellitsystem

Under 1995 inledde DG IV en djupgående och omfattande granskning av de globala mobila
satellitsystem (MSS) som växt fram under den senaste tiden och som troligen kommer att ha flera
miljoner abonnenter i hela världen vid slutet av detta århundrade. 
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För de allmänna tjänster som sådana system kan erbjuda krävs fullständig täckning genom ett system
med ett stort antal satelliter (enligt nu tillgängliga uppgifter någonstans mellan 12 och 125 beroende
på system). Dessa världsomspännande satellitnät kommer att ge användarna oinskränkt rörlighet. Med
hjälp av lätta handterminaler kommer de att kunna få tillgång till global täckning, bl.a. i avlägsna
områden där markbundna tjänster saknas eller inte kan drivas ekonomiskt, och de kommer att kunna
nås på ett och samma telefonnummer var de än befinner sig i hela världen. "Global täckning" betyder
inte bara att användaren kan förflytta sig vart som helst, utan också att kommunikationssystemen kan
betjäna nya fasta (eller stationära) användare. Dessa system kommer alltså att innebära fördelar också
för andra användare än rent affärsinriktade internationella resenärer.

På grund av den dåliga tillgången på frekvenser, de mycket höga ekonomiska kraven för att installera
och driva det stora antal satelliter som krävs för dessa system och den höga graden av osäkerhet på
marknaden är det inte troligt att det kommer att finnas mer än några få aktörer på marknaden, och
dessa kommer alla att vara konsortier där medlemmarna delar de inneboende riskerna. I princip gynnar
tillkomsten av nya system konkurrensen, och bildandet av konsortier kan motiveras av marknadens
särskilda egenskaper. På grund av det begränsade antal aktörer som väntas träda fram är det dock
särskilt viktigt att säkerställa konkurrensen inom Europeiska unionen i de sekundära marknader som
systemen ger upphov till, nämligen tillhandahållande av lokala tjänster, distribution och utrustning.
Kommissionens granskning syftar till att, redan på ett tidigt stadium av utvecklingen av denna nya
marknad, främja de positiva aspekterna av affärsuppgörelserna och samtidigt ha möjlighet att redan
från första början ingripa mot konkurrenshindrande aspekter.

Vid slutet av året granskade kommissionen följande konsortier: (i). Inmarsat-P, ett system som
finansieras av Inmarsat (International Maritime Satellite Organization) och ett stort antal av dess
medlemmar, bl.a. flera nationella telekommunikationsoperatörer (TO) inom EU. (ii). Iridium, i vilket
den amerikanska tillverkaren av telekommunikationsutrustning Motorola har en ledande roll, samtidigt
som flera europeiska företag, bl.a. minst en TO, deltar. (iii). Globalstar, som leds och finansieras av
Loral Corporation, ett ledande amerikanskt företag inom försvarselektronik och i vilket flera europeiska
företag inom kommunikationsutrustning och rymdteknik deltar. (iv). Odessey, ett företag med
huvudsaklig inriktning på USA och Kanada.

I fråga om Inmarsat-P, det första av dessa konsortier som anmäldes officiellt, offentliggjorde
kommissionen den 15 november 1995 ett meddelande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17 som angav
dess positiva inställning till bildandet av det samriskföretag som skall finansiera, bygga upp och driva
Inmarsat-P-systemet samt till det tjänsteavtal som reglerar förhållandena mellan Inmarsat och
samriskföretaget. Kommissionens inställning i fråga om alla ytterligare aspekter av transaktionen och
i fråga om liknande konsortier kan formuleras först då alla relevanta avtal har slutits och anmälts.

UIC-meddelandebladen

Kommissionen beslutade den 25 juli 1995 att, för en period av 3 år, godkänna ett antal samarbetsavtal
som slutits mellan tolv europeiska järnvägsföretag avseende internationella kombinerade
varutransporter. 

Avtalen lades fram i form av två meddelandeblad som antagits inom Internationella järnvägsunionen
(UIC).

I det första meddelandebladet fastställs normer för järnvägsföretagens tekniska och kommersiella
samarbete för tillhandahållande av tjänster inom ramen för internationella järnvägstransporter.
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På kommersiell nivå har järnvägsföretagen för avsikt att framförallt använda sig av
underentreprenörsavtal i mån av behov. Enligt ett sådant avtal överlåter ett järnvägsföretag som åtagit
sig att utföra en transporttjänst en del av det konkreta genomförandet på ett annat järnvägsföretag.

Dessutom avser järnvägsföretagen att inom ramen för ett samdriftsföretag gemensamt utföra vissa
tjänster. En sådan samdrift kan dock inte omfatta alla tåg på en och samma färdväg och får inte heller
leda till att den befintliga och potentiella konkurrensen mellan färdvägar undanröjs. Horisontella
kommersiella avtal mellan samtliga järnvägsföretag är således uteslutna. 

I det andra meddelandebladet regleras förhållandet mellan järnvägsföretagen i egenskap av leverantörer
av kapacitet och de operatörer som tillhandahåller kombinerade transporttjänster och köper sådan
kapacitet. I meddelandebladet fastställs villkoren för tillhandahållandet av dessa tjänster antingen detta
sker på initiativ av järnvägsföretagen eller på begäran av transportoperatörerna. Partnerskapsavtal
mellan järnvägsföretag och operatörer som tillhandahåller kombinerade transporttjänster kan också
ingås för att dela riskerna vid införandet av nya transporttjänster för vilka lönsamheten inte är säkrad. 

Kommissionen slog fast att dessa avtal innebär en begränsning av konkurrensen mellan
järnvägsföretagen och utgör en överträdelse av artikel 85.1 i Romfördraget. Enligt rådets direktiv nr
91/440 av den 29 juli 1991 har varje järnvägsföretag möjlighet att ensamt utföra internationella
kombinerade transporttjänster. 

Kommissionen tog dock även hänsyn till följande:
- Under en övergångsperiod kan dessa avtal visa sig vara nödvändiga för att säkra en utveckling

inom området för kombinerad transport och bidra till den ekonomiska utvecklingen.
- Även om det åstadkommits ett fritt tillhandahållande av kombinerade internationella

transporttjänster kommer järnvägsföretagen att behöva en anpassningperiod innan detta kan
utnyttjas i praktiken.

Således ansåg kommissionen att avtalen i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.3 i rådets
förordning (EEG) nr 1017/68 kunde beviljas undantag för en period av högst tre år, dvs. fram till den
26 april 1998. Kommissionen påpekade för företagens representanter att de redan nu borde börja
överväga nya former för tillhandahållande av transporttjänster som bättre stämmer överens med
bestämmelserna i rådets förordning nr 91/440. 

Premiair

Den 18 december 1995 beslutade kommissionen att bevilja undantag för ett aktieägaravtal mellan
Scandinavian Leisure Group AB (SLG) och Simon Spies Holding A/S (Spies) avseende inrättandet
av ett gemensamt flygbolag - Premiair - efter invändningsförfarandet enligt artikel 5 i rådets förordning
(EEG) nr 3975/87/EEG. 

Avtalet rör inrättandet av ett nytt flygbolag som ett hälften-hälftenägt samriskföretag mellan parterna.
Flygbolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda flygtransporttjänster för researrangörer som tillhör
SLG och Spies. Detta sköttes tidigare av två olika flygbolag inom de båda koncernerna, av Scanair
för SLG och av Conair för Spies. Dessa flygbolag har upphört med sin verksamhet.

Kommissionen ansåg att det är viktigt att det finns flygbolag som Premiair som potentiella
konkurrenter till de bolag som bedriver reguljär flygtrafik. Det är i princip inte sannolikt att nya
flygbolag tränger in på marknaden för reguljärflyg då detta kräver avsevärda investeringar.
Konsumenterna kommer också att få del av de fördelar som lägre produktionskostnader och en mer
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flexibel produkt ger i form av lägre priser för semesterresor. Kommissionen menade också att
inrättandet av Premiair inte kommer att inverka negativt på externa researrangörers situation eftersom
Premiair kommer att vara mindre integrerat i delägarnas företagskoncerner och kommer att ha en mer
neutral profil gentemot kunderna jämfört med tidigare.

Följaktligen beslutade kommissionen den 18 december 1995 att inte göra några invändningar och
avtalet beviljades undantag för en 6-årsperiod från det datum då detta publicerades i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning den 7 oktober 1995.

Lufthansa/SAS

Den 11 maj 1995 anmälde Lufthansa och SAS ett generellt samarbetsavtal till kommissionen enligt
vilket ett integrerat transportsystem skall inrättas mellan de båda bolagen. Parterna har för avsikt att
skapa en varaktig allians genom att inrätta ett integrerat flygtransportsystem baserat på varaktiga
relationer på affärs- och driftsområdena, något som framförallt innebär en integration av bolagens
världsomspännande nät. Det kommersiella samarbetet kommer att vara särskilt väl utvecklat på rutterna
mellan Skandinavien och Tyskland där parterna har för avsikt att etablera ett samriskföretag. 

Den 5 augusti 1995 offentliggjorde kommissionen ett meddelande enligt artikel 16.3 i rådets förordning
(EEG) nr. 3975/87. I meddelandet gjorde kommissionen gällande att avtalet verkade begränsa
konkurrensen avsevärt på de berörda marknaderna men att detta ändå, under vissa omständigheter,
skulle kunna främja ekonomisk utveckling, genom å ena sidan inrättandet av ett mycket mer
omfattande och effektivt LH/SAS-nät och å andra sidan genom att en minskning av de båda bolagens
kostnader härigenom underlättas.

Följaktligen meddelade kommissionen sin avsikt att bevilja avtalet undantag, på vissa villkor, vars
syfte är att säkerställa att en tillräcklig befintlig och potentiell konkurrens upprätthålls. Villkoren gäller
framförallt

- att Lufthansa och SAS gör en frysning av antalet turer som utnyttjas av de båda bolagen,och
- att bolag som inte har några bonusprogram ges möjlighet att delta i Lufthansas och SAS:s

bonusprogram, och 
- att Lufthansa och SAS åläggs att på vissa villkor ingå interlining-avtal med nytillkomna

konkurrenter, och 
- att vissa samarbetsavtal mellan LH/SAS och andra flygbolag avslutas, och
- att Lufthansa och SAS gör ett visst antal slots tillgängliga på vissa överbelastade flygplatser

så att nytillkomna konkurrenter kan få tillträde till marknaderna.

Vid behandlingen av detta ärende har kommissionen gått tillväga på samma sätt som i ärendet
Swissair-Sabena, vilket innebär att kommissionen inte har för avsikt att lägga hinder i vägen för
omstruktureringen av det europeiska luftrummet, men icke desto mindre intar en vaksam hållning så
att dessa transaktioner inte innebär onödiga begränsningar av konkurrensen och att nya konkurrenter
inte helt hindras från att komma in på marknaden. Detta är syftet med de villkor som kommissionen
har för avsikt att ställa.

Kommissionen fattade ett beslut om undantag den 16 januari 1996.
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2.2. Vertikala avtal

a) Selektiv distribution

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

"Sony Pan European Dealer Agreement" (PEDA), en samling standardavtal för selektiv distribution
av Sonys hemelektronikprodukter i Europa (EG och Efta) antogs efter betydande ändringar.

De produkter som omfattas av dessa standardavtal är tekniskt komplicerade produkter med högt
försäljningsvärde som kräver rådgivning vid köpet och efterföljande service. Produkter utanför denna
kategori omfattas inte av PEDA. De återförsäljare som vill sälja Sony-produkter som omfattas av
PEDA måste uppfylla vissa objektiva kriterier. De måste även underordna sig den selektiva karaktären
hos Sonys distributionsnät, bl.a. genom att endast köpa sådana produkter hos Sony eller hos andra
auktoriserade återförsäljare och endast sälja dem till slutkunder eller till andra auktoriserade
återförsäljare.

Närmare uppgifter om denna anmälan har offentliggjorts. Efter detta offentliggörande mottog
kommissionen ett antal synpunkter från berörda parter och inregistrerade tre officiella klagomål.

Kommissionen inledde därefter diskussioner med Sony i syfte att finna lösningar i fråga om de delar
av standardavtalen som föreföll konkurrensbegränsande, och flera ändringar infördes i dessa till följd
av diskussionerna.

Den viktigaste ändringen är att grossistledet i distributionen behålls, vilket inte var fallet i anmälan.
Kommissionen fruktade nämligen att avskaffandet av grossisterna skulle kunna medföra en minskning
av parallellimporten, vilket skulle kunna medföra ökningar av försäljningspriserna i konsumentledet.

I samma syfte infördes även ett extra skydd för alla auktoriserade återförsäljare, grossister och
detaljhandlare, som Sony inte längre kan vägra leverans utan skriftlig motivering.

I sin ursprungliga form innehöll PEDA inte heller någon möjlighet för en återförsäljare som inte
godkänts av Sony att överklaga detta beslut. På begäran av kommissionen har Sony upprättat ett
skiljedomsförfarande som kan utnyttjas av en grossist eller detaljhandlare som har vägrats inträde i det
selektiva distributionssystemet.

Den fjärde ändringen av standardavtalen inom PEDA avser avtalet för postorderförsäljning. Efter
diskussionerna med kommissionen gick Sony med på att i detta införa hemleverans och en provperiod
utan förbindelse för postorderköparna. Denna förbättrade service till postorderkunderna motiverar att
det selektiva distributionssystemet utsträcks till att även omfatta postorderförsäljning.

Med stöd av dessa ändringar överlämnade kommissionen till Sony Europa GmbH en administrativ
skrivelse om avslutande av förfarandet, i vilken konstaterades att det inte längre fanns anledning för
kommissionen att ingripa beträffande de anmälda avtalen i fråga om brott mot artikel 85.1 i
Romfördraget. 
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Chanel

Godkännande har meddelats för det selektiva distributionssystemet för Chanels märkesur efter ändring
till följd av kommissionens ingripande. Systemet omfattar två led: Det första är en generalagent för
varje medlemsland, med undantag av Belgien och Luxemburg, där Chanel har slutit avtal direkt med
13 återförsäljare. Det andra ledet är återförsäljare för detaljhandeln. De viktigaste ändringarna till följd
av kommissionens ingripande gäller upprättandet av objektiva kriterier för valet av återförsäljare och
avskaffandet av förbuden att exportera till länder utanför Europeiska unionen. Därigenom kan de
auktoriserade återförsäljarna i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hädanefter köpa
och sälja urmakerivaror till andra auktoriserade Chanelåterförsäljare i länder inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i länder med vilka Europeiska unionen har slutit frihandelsavtal.

b) Ensamrättsavtal

MD Foods/FDB

Kommissionen har genom en administrativ skrivelse godkänt ett inköpsavtal mellan den största danska
producenten av mejerivaror, MD Foods amba, och detaljhandelskedjan Forenede Danske
Brugsforeninger (FDB).

De båda parterna bildade 1977 ett samägt kooperativ, Danmælk, för produktion och försäljning av
mjölk och andra mejerivaror. Parterna överenskom att endast köpa sådana produkter från Danmælk.
Med verkan från september 1992 förvärvade MD Foods FDB:s andelar i Danmælk. I samband med
detta ingick parterna ett inköpsavtal för att säkerställa fortsatta avsättningsmöjligheter för Danmælk.
Detta avtal anmäldes till kommissionen enligt förordning nr 17/62 den 12 juli 1993.

Det anmälda avtalet skulle träda i kraft den 1 oktober 1992 och ha en giltighetstid av fem år. Avtalet
innehöll ett exklusivt köptvång för FDB i fråga om färsk mjölk och ett minimiköptvång i fråga om
andra mejerivaror. Minimiköptvånget uppgick till 98% av FDB:s totala behov under år ett, 95% under
år två och tre samt 90% under år fyra och fem.

Efter en preliminär bedömning av fallet underrättade generaldirektoratet för konkurrensfrågor parterna
om att avtalet omfattades av artikel 85.1. Det skapade hinder för inträde på marknaden för tredje part,
bl.a. mejeriproducenter i andra medlemsstater, och påverkade därigenom handeln mellan
medlemsstaterna. Avtalet uppfyllde inte kraven för att artikel 85.3 skulle kunna tillämpas.
Generaldirektoratet underrättade vidare parterna om att avtalet utgjorde missbruk av dominerande
ställning enligt artikel 86 från MD Foods sida.

Efter förhandlingar ändrade parterna avtalet. Köptvånget avskaffades i fråga om mjölk med förlängd
hållbarhetstid och minskades för återstoden av avtalsperioden i fråga om färskmjölkprodukter.
Köptvånget uppgår nu till 70% av FDB:s totala behov från den 1 oktober 1994 till den 1 oktober
1995, 50% till den 1 oktober 1996 och 30% till den 1 oktober 1997.

Generaldirektoratet för konkurrensfrågor finner att de förpliktelser som kvarstår i det ändrade avtalet
inte i väsentlig grad begränsar konkurrensen, och att avtalet därför inte bryter mot artikel 85 eller 86.
En administrativ skrivelse med denna innebörd har sänts till parterna.
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Unilever/Mars

Kommissionen har, med hänsyn till de åtaganden som Unilever gjort (som i huvudsak består i att de
ändrar sitt distributionssystem) för att i betydande utsträckning öppna marknaden för impulsköpglass,
i fortsättningen kallad lösglass, i Irland, beslutat att ändra inriktningen på sina förfaranden mot Van
den Bergh Foods Ltd (ett dotterföretag till Unilevergruppen) för brott mot EU:s konkurrensregler.

Lösglassmarknaden består av enskilt förpackade industritillverkade glassartiklar som säljs för
omedelbar konsumtion. Unilevergruppen är marknadsledande inom lösglassprodukter i de flesta av
Europeiska unionens medlemsstater. Den är den ojämförligt största glassproducenten i Irland.

I september 1991 och juli 1992 tog kommissionen emot klagomål från Masterfoods Ireland Ltd (Mars)
och Valley Ice Cream Ltd om det distributionssystem som HB Ice Cream Ltd (ett dotterföretag i
Unilevergruppen, numera verksamt som Van den Bergh Foods Ltd) hade för sina lösglassprodukter
i Irland. I juli 1993 beslöt kommissionen preliminärt att systemet bröt mot både artikel 85 och artikel
86 i Romfördraget, och riktade en invändning mot Van den Bergh Foods i det avseendet. Unilever
bestred kommissionens åsikt om lagligheten hos dess distributionssystem.

De två delar i distributionssystemet som kommissionen ifrågasatte var, för det första att frysdiskar
tillhandahölls på villkor att en ensamrättssklausul skrevs in i avtalen mellan Unilever och
detaljhandlarna, som endast medgav att Unilevers produkter förvarades i diskarna. Denna praxis kallas
"frysdiskensamrätt". För det andra ingick kostnaden för frysdisken i priset för själva glassen
("totalpris"), och detta pris togs ut av alla detaljhandlare, oavsett om de hade en Unileverfrysdisk eller
inte.

Kommissionen drog i sin invändning slutsatsen att sådana ensamrättsvillkor som fanns i Unilevers
avtal med detaljhandlarna innebär en begränsning av konkurrensen och är ett brott mot artikel 85.1 i
Romfördraget i och med att de hindrar dethaljhandlare med sådana avtal från att lagra annan lösglass
på de försäljningsställen där den enda frysdisken eller de enda frysdiskarna tillhandahålls från samma
glassleverantör och det varken är troligt att disken/diskarna kommer att ersättas (med detaljhandlarens
egen disk eller med en disk från någon annan leverantör), eller ekonomiskt möjligt att installera en
eller flera extra frysdiskar.

Kommissionen fann att en majoritet av alla försäljningsställen som säljer lösglass i Irland endast har
en eller flera frysdiskar från Univlever varför villkoren för en överträdelse enligt artikel 85.1 ansågs
uppfyllda. Alltså drogs slutsatsen att Unilevers frysdiskavtal för de försäljningsställena sammantaget
medförde en betydande begränsning av konkurrensen på den irländska lösglassmarknaden. Eftersom
glassleverantörer stängs ute från dessa försäljningsställen oberoende av sin geografiska placering eller
varornas ursprung, fann kommissionen att frysdiskavtalen med begränsande effekter troligen påverkar
handeln mellan medlemsstaterna i en betydande utsträckning. 

Kommissionen fann också att Unilever har en dominerande ställning på den irländska
lösglassmarknaden, med en marknadsandel år 1993 på över 70 %, och att de missbrukade denna
ställning, i strid mot artikel 86, på två sätt: För det första genom att locka detaljhandlare att sluta
frysdiskavtalen med en ensamrättsklausul och för det andra genom att genom sitt system med totalpris
diskriminera de handlare som inte tagit emot en frysdisk från Unilever, men som ändå saluför och
lagerhåller Unileverglass. Dessa handlare får i själva verket subventionera de frysdiskar som ges till
de andra handlarna.
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I invändningen förkastades också Unilevers påstående att tillämpningen av konkurrensreglerna i detta
sammanhang skulle vara liktydig med ett ingrepp i dess ägandrätt och alltså strida mot artikel 222 i
Romfördraget, i och med att det skulle tillåta att andra tillverkares produkter lagrades i Unilevers
frysdiskar. I gemenskapens regelverk, liksom i alla medlemsstaters lagstiftning, erkänns det att
utövandet av äganderätten får begränsas i allmänhetens intresse och i den utsträckning som krävs för
detta. Artiklarna 85 och 86 i Romfördraget är grundläggande bestämmelser i gemenskapslagstiftningen
och tjänar allmänhetens intresse. Dessutom berör tillämpningen av artiklarna 85.1 och 86 i det
nuvarande förfarandet inte Unilevers användning av sin egendom, utan snarare de begränsningar
Unilever lägger på andra, som de har gett tillstånd att använda deras egendom, och då endast i den
utsträckning som krävs för att säkerställa att konkurrensen på den gemensamma marknaden inte
snedvrids.

I sin invändning godtog kommissionen att Unilevers system medförde en viss förbättring av
distributionen, men fann att de skadliga effekterna av en begränsad konkurrens emellertid övervägde
de eventuella positiva effekterna. Det gjordes ändå klart att det fortfarande fanns en möjlighet för
Unilever att föreslå en ändring av sitt distributionssystem för lösglass i Irland som skulle kunna
komma i fråga för ett undantag i enlighet med artikel 85.3. Trots att de vidhöll att deras befintliga
distributionssystem var lagligt, inkom Unilever med sådana förslag: 

- En differentierad prissättning har införts. Detta gör det möjligt att betala ett engångsbelopp till
detaljhandlare som lagrar Unilevers glass men inte använder en frysdisk från Unilever, under
förutsättning att detaljhandlaren uppnår en årlig minimomsättning av Unilevers glass. Detta
engångsbelopp motsvarar de besparingar för inköp och underhåll som Unilever får i och med
att de inte erbjuder detaljhandlaren någon frysdisk. 

- Unilever har som ett frivilligt alternativ till sina befintliga arrangemang infört en möjlighet till
hyrköp av en frysdisk, varigenom detaljhandlarna kan köpa sina egna nya frysdiskar.
Ensamrätten för Unilever gäller endast under avbetalningsperioden. Frysdiskarna erbjuds till
det grossistpris som Unilever köpte dem för och återbetalningen kan ske över en period på
högst fem år. Unilever skall sköta underhållet under hela återbetalningsperioden och under
denna period skall hyrköparna vara berättigade till engångsbeloppet enligt
prisdifferentieringssystemet, minus underhållskostnaderna.

- För att frigöra ett betydande antal försäljningsställen på kort sikt har Unilever slutligen åtagit
sig att sälja en frysdisk som är lämpad att placeras "på exponerade plats i lokalen och har en
godtagbar livslängd" till detaljhandlare på ett stort antal försäljningsställen där Unilevers
frysdiskar redan är installerade. Detta genomförs som en engångsåtgärd under 1995 och 1996.

Kommissionen anser att Unilevers förslag löser de problem som den tagit upp i sin invändning och
att de sammantaget kommer att leda till att lösglassmarknaden i Irland kommer att öppnas i stor
utsträckning. I det första exemplet har systemet med totalpris övergivits. Detta kommer inte enbart att
avhjälpa den nuvarande diskrimineringen av detaljhandlare som erbjuder Unilever-produkter från sina
egna frysdiskar, utan det kommer också att minska incitamentet för detaljhandlare att ta emot eller
behålla frysdiskar från Unilever.

Den ledande tillverkaren av lösglass har dessutom infört ett reellt alternativ för de detaljhandlare som
funderar på att köpa en egen frysdisk. Kostnaderna för att köpa frysdisken skulle gå att bära för de
flesta detaljhandlare och ge dem möjlighet att lagra glass från vilken tillverkare de än väljer. Detta i
kombination med att ett stort antal försäljningsställen, som för närvarande har frysdiskar från Unilever
(ca 15 % av alla försäljningsställen som erbjuder lösglass i Irland) och varav de flesta uteslutande har
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erbjudit Unileverglass, omedelbart öppnas skulle leda till en betydande ökning av antalet frysdiskar
som ägs av detaljhandlare. Det kommer därigenom att bli lättare för konkurrerande tillverkare att få
tillträde till marknaden och konsumenterna skulle också dra fördel av den ökade tillgängligheten till
olika tillverkares produkter.

Det nya distributionssystemet har anmälts till kommissionen och en sammanfattning har offentliggjorts
i EGT. Vid en första granskning tycks det uppfylla kraven för att medges undantag enligt artikel 85.3.

Utöver sina åtaganden i fråga om den irländska marknaden har Unilever också åtagit sig att införa
icke-diskriminerande prissättning i alla övriga EU-medlemsstater under 1995. Detta kommer att
avhjälpa snedvridningen av konkurrensen inom lösglassmarknaderna inom hela gemenskapen och
välkomnas därför av kommissionen.

c) Tillhandahållande av tjänster

PMI och DSV

Den 25 januari 1995 fattade kommissionen ett beslut om att tillåta avtalet mellan PMI och DSV om
vidaresändning i Tyskland av TV-bilder från franska hästkapplöpningar.

År 1989 ingav Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, tyskt dotterbolag till Ladbroke, som är den
största vadförmedlaren i Storbritannien, ett klagomål till kommissionen mot den ekonomiska
intressegruppen "Pari mutuel urbain", Paris (Frankrike), Pari mutuel international SA, Paris (Frankrike)
och Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co angående en överträdelse av artiklarna 85 och 86
i Romfördraget. De båda sistnämnda företagen anmälde år 1990 ett avtal till kommissionen som inte
längre innehöll de ifrågasatta klausulerna.

Det nya avtalet innehöll dock tre klausuler som i och med att de inte var tillräckligt precist utformade
innebar konkurrensbegränsningar. Det rörde sig om en klausul om krav på redbarhet och två klausuler
som föreskrev att kapplöpningsföretagens immateriella äganderätt skulle erkännas och att konfidentiella
uppgifter skulle tillhandahållas om underleverantörer som är juridiska personer. Kommissionen har
lämnat ett nytt meddelande om invändningar angående dessa klausuler och de avtalsslutande parterna
har gått med på att ta bort klausulerna eller ändra dem så att avtalet blir förenligt med artikel 85 i
Romfördraget.

Kommissionen har därefter givit ett icke-ingripandebesked för detta avtal och konstaterat att dessa
avtal inte omfattas av förbudet mot avtal mellan företag enligt artikel 85 i fördraget, ej heller av
fördragets artikel 86 rörande missbruk av en dominerande ställning och därigenom tillgodosett den
klagande, vars klagomål hädanefter saknar grund.

3. Avvisande av klagomål

Pelikan/Kyocera

Detta ärende härrör från ett klagomål från Pelikan, en tysk tillverkare av bl.a. kolpatroner för skrivare
och kopieringsmaskiner, mot Kyocera, en japansk tillverkare av skrivare för datorer. Pelikan tillverkar
och säljer kolpatroner för användning i Kyoceras skrivare, som konkurrerar direkt med de patroner
som Kyocera tillverkar själv. Pelikan tar i sitt klagomål upp ett antal åtgärder som Kyocera skulle ha
vidtagit för att driva bort Pelikan från denna marknad och hävdar att dessa åtgärder består i
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begränsande arrangemang mellan Kyocera och dess återförsäljare och missbruk av dominerande
ställning från Kyoceras sida. Dessa påståenden fokuserades kring de begränsningar som Kyocera gjort
i sina garantier för de fall där deras skrivare skadades genom att kolpatroner från någon annan
tillverkare än Kyocera användes i dem, och kring de stora rabatter som Kyocera erbjöd de
konsumenter som köpte "paket" med Kyoceratillverkade kolpatroner och Kyoceratillverkade trummor
(en trumma är en annan förbrukningsvara som används i laserskrivare, och som Pelikan inte tillverkar).

Detta klagomål avvisades genom ett beslut av den 22 september 1995. Kommissionen ansåg att
Kyoceras policy och uppgifter i fråga om garantier inte var en överträdelse av artikel 85, eftersom de
endast bestod i att man vägrade täcka kostnader för skador som uppkommit på grund av användning
av förbrukningsvaror som inte tillverkats av Kyocera. Vad avser artikel 86 ansåg kommissionen att
Kyocera inte hade någon dominerande ställning på någon relevant marknad och att även om den hade
det fanns det inga bevis för något beteende som skulle kunna betraktas som missbruk. Det är särskilt
intressant att notera att kommissionen inte ansåg att Kyocera hade någon dominerande ställning på
marknaden för förbrukningsvaror för Kyocera-skrivare, trots dess stora andel av denna marknad. Detta
berodde på att Kyocera var utsatt för en intensiv konkurrens på den "primära" marknaden - marknaden
för skrivare - och att situationen på den marknaden var sådan att den konkurrensen också begränsade
företagets beteende på den "sekundära" marknaden för förbrukningsvaror för skrivare. Köpare av
skrivare var väl informerade om priset på förbrukningsvaror och verkade ta hänsyn till detta vid sitt
beslut att köpa en skrivare. Skrivarens livslängd och förhållandet mellan kapitalkostnaderna för en
skrivare och de sammanlagda kostnaderna för förbrukningsvaror under skrivarens livslängd medförde
att konsumenterna skulle ha starka skäl att byta skrivarmärke om priset på förbrukningsvaror för det
märket steg. Skrivarnas egenskaper och pris gör att kostnaderna för att byta från ett märke till ett annat
inte är överdrivet stora.

Denna analys innebär förstås att det finns situationer när en tillverkare kan ha en dominerande ställning
på en sekundär marknad för förbrukningsvaror eller underhåll för sina egna primära produkter8.

Postärenden

Kommissionen har vidtagit ett antal åtgärder för att tydliggöra sin ståndpunkt i två frågor som är av
stor vikt för postsektorn, nämligen terminalavgifter och stoppandet av gränsöverskridande post inom
gemenskapen. Dessa frågor togs upp i ett klagomål som inlämnades till kommissionen av International
Express Carriers Conference (IECC), som är en grupp företag vars medlemmars verksamhet bland
annat omfattar "remailtjänster". Den som tillhandahåller en remailtjänst samlar in masspost från en
avsändare i ett land A och postar det igen i ett annat land B för leverans av det vanliga postväsendet
till slutdestinationerna i land B eller i något annat land, även ursprungslandet A. Vissa offentliga
postoperatörer har tydligen sett uppkomsten av sådana tjänster som ett hot mot sina egna verksamheter.

I samband med detta klagomål utfärdade kommissionen år 1993 ett meddelande om invändningar
enligt artiklarna 85 och 86 i Romfördraget mot sju offentliga postoperatörer9. Syftet med denna åtgärd
var att fastslå om

                                                  
8 Jfr. kommissionens beslut om av den 8 december 1977, (Hugin/Liptons), EGT nr L 22, 27.01.1978, s. 23
9 De offentliga postoperatörerna i Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland, Sverige och Schweiz; se

även IP(93)264 av den 7 april 1993
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a) vissa offentliga postoperatörer hade brutit mot EG:s konkurrensregler genom att medvetet
försöka undanröja konkurrensen från remailing-företagen genom att införa en viss grund för
beräkningen av så kallade terminalavgifter, det vill säga det ersättningssystem som offentliga
postoperatörer har för leverans av inkommande gränsöverskridande post till konsumenterna
(på grund av postmonopolen kan den avsändande offentliga postoperatören i land A inte
leverera posten från land A till slutdestinationer i land B),

b) vissa offentliga postoperatörer hade brutit mot konkurrensreglerna genom att stoppa, sända
tillbaka eller ta ut extra porto för brev som hade postats i ett annat land än avsändarens.

Efter meddelandet om invändningar bildade flera europeiska offentliga postoperatörer en grupp för att
utforma ett nytt system för ömsesidiga avgifter för behandlingen av inkommande internationell post.
Deras arbete har utmynnat i ett avtal om ersättning för obligatoriska leveranser av gränsöverskridande
post ("Agreement for the Remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-Border Mail"), det så
kallade REIMS-avtalet, som kommer att ge en koppling mellan terminalavgifterna och den inhemska
taxestrukturen och därigenom tillåta enskilda offentliga postoperatörer att ta hänsyn till sina kostnader
på lång sikt. 

Med tanke på denna positiva reaktion från parterna beslöt kommissionen att inte fortsätta förfarandet
i fråga om det gamla terminalavgiftssystemet, utan att i stället koncentrera sig på en djupgående
granskning av det nya REIMS-avtalet i förhållande till konkurrensreglerna, både vad avser innehållet
i de reformer det kommer att genomföra och takten i införandet av dessa reformer10. 

Ett problem i samband med bristen på överensstämmelse mellan terminalavgifterna och de faktiska
leveranskostnaderna för vissa offentliga postoperatörer har varit att gränsöverskridande inkommande
post inom gemenskapen har stoppats. Skillnaderna i taxor tillsammans med låga terminalavgifter har
lett till att postverksamhet flyttats från länder där de inhemska taxorna är höga i jämförelse med
internationella ersättningsnivåer, till länder där de inhemska och internationella taxorna är låga. Denna
utveckling har inte enbart berott på de kommersiella remail-företagens verksamhet utan hänger också
samman med att företag som producerar stora mängder post har valt att centralisera sin posttjänt till
ett visst land där - tillsammans med en rad andra gynnsamma faktorer - posttjänserna är relativt billiga
och av god kvalitet. Privatpersoner i länder med höga taxor kan också välja att anförtro all sin post
åt en offentlig postoperatör i ett grannland med lägre taxor. Enligt Världspostunionens konvention är
det tillåtet att stoppa vissa typer av inkommande gränsöverskridande post.

Kommissionens ståndpunkt i fråga om att stoppa post, som framfördes i dess avvisande av IECC:s
klagomål, är att det enbart är berättigat att stoppa post i den mån de kommersiella remail-företagen
bryter mot ett visst lands postmonopol och denna verksamhet hotar det landets offentliga postoperatörs
övergripande skyldighet att tillhandahålla tjänster. I det läget utgör stopp av remail-försändelserna när
de återinförs till det landet (det vill säga kommersiell ABA-remail) under nuvarande omständigheter
inte missbruk enligt artikel 86 i Romfördraget11 särskilt som ersättningen till den offentliga
postoperatören ej är i sådan storleksordning att den täcker leveranskostnaderna.

                                                  
10 Detta beslut överklagades till förstainstansrätten, T-110/95.
11 Detta beslut överklagades till förstainstansrätten, T-133/95
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4. Förlikning

Organon

Den 4 maj 1994 ändrade Organon, som är ett brittiskt dotterföretag till bolaget Akzo
(Nederländerna)och som framförallt specialiserat sig på att tillverka och sälja p-piller, sitt
prissättningssystem för försäljning av två av företagets största produkter dvs. p-pillren Marvelon och
Mercilon. P-pillret Marvelon är ett av världens mest kända p-piller. Försäljningen i hela världen
uppgick 1992 till 500 miljoner förpackningar, vilket är en försäljningssiffra som saknar motstycke. 

I Organons nya prissättningssystem gjordes åtskillnad beroende på produkternas destinationsort, dvs.
åtskillnad mellan de p-piller som var avsedda att säljas i Förenade kungariket och de p-piller som var
avsedda att säljas utanför Förenade kungariket. För de senare gavs inte längre den rabatt om 12,5 %
som gavs för p-piller avsedda att säljas och förbrukas i Förenade kungariket. Det bör uppmärksammas
att Organon tidigare inte hade gjort någon åtskillnad av detta slag utan levererat till alla sina kunder
på samma villkor, med 12,5 % rabatt på alla produkter oavsett destinationsort för de levererade
produkterna.

Organon hade skickat ett cirkulär om det nya prissättningssystemet till alla sina grossister med
exportverksamhet i Förenade kungariket. Grossisterna kunde endast få rabatt för de beställningar som
de kunde bevisa var avsedda för försäljning i Förenade kungariket och inte skulle komma att
återexporteras. Organon fick därigenom kontroll över den direkta exporten av företagets produkter från
Förenade kungariket.

Organon skickade också brev till de grossister vars verksamhet var inriktad på försäljning i Förenade
kungariket. I brevet uppmanades de att inte leverera pillren till det brittiska priset med rabatt till andra
grossister som skulle komma att återexportera produkten. Från en av dessa fick man ett positivt
gensvar. Organon fick därigenom kontroll över den indirekta exporten av företagets produkter från
Förenade kungariket.

Det nya prissättningssystemet blev föremål för tre omedelbara klagomål till kommissionen. Organon
hade emellertid anmält sitt prissättningssystem till kommissionen. 

Den 24 augusti 1995 inledde kommissionen ett förfarande mot Organon och skickade ett meddelande
om invändningar till företaget för att visa på att det nya prissättningssystemet, som ingick i de
kontinuerliga affärsförbindelserna mellan Organon och grossisterna och därför utgjorde ett avtal, tydligt
och på allvarligt vis stred mot gemenskapens konkurrensregler då det skapade en åtskillnad i pris
mellan produkterna beroende på dessas geografiska destinationsort. I meddelandet om invändningar
tillkännagavs att kommissionen hade för avsikt att, enligt artikel 15.6 i förordning 17, fatta beslut om
upphävande av den immunitet mot böter som Organon kom att åtnjuta genom sin anmälan.

I ett brev av den 28 september 1995 meddelade Organonkommissionen att man skulle frångå det
diskriminerande prissättningssystemet och återgå till det tidigare prissättningssystemet från och med
den 1 oktober 1995. Organon meddelade att man motsätter sig kommissionens tolkning och att man
håller på att utveckla ett nytt prissättningssystem. Kommissionen underrättade Organon om att det
framdeles inte fanns någon anledning att fortsätta förfarandet enligt artikel 15.6. Kommissionen
uppskjöt huvudärendet tills vidare men förbehöll sig rätten att undersöka huruvida ett eventuellt
framtida prissättningssystem är förenligt med de europeiska konkurrensreglerna.
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Det diskriminerande prissättningssystemet fick mycket betydande konsekvenser, särskilt på
försäljningen av MArvelon-pillret i Nederländerna. I Nederländerna överstiger priset för Marvelon-
piller av holländskt ursprung det belopp som ersätts genom socialförsäkringssystemet. Däremot kunde
Marvelon-pillret av brittiskt ursprung säljas till ett pris likvärdigt med socialförsäkringssystemets
ersättningsnivå. Detta förhållande hade gjort Marvelon-pillret av brittiskt ursprung mycket populärt
bland de nederländska konsumenterna som innan Organon införde sitt diskriminerande
prissättningssystem hade tillgång till en produkt som ersattes fullt ut av socialförsäkringssystemet. 

Genom att förfarandet mot Organon inleddes har kommissionen kunnat återupprätta tidigare rådande
förhållanden. Konsumenterna kan ånyo åtnjuta de fördelar som parallellhandeln inom Europeiska
unionen medför, precis som de kunde innan Organon införde sitt diskriminerande prissättningssystem.

B - Ny lagstiftning och nya tillkännagivanden som kommissionen
antagit eller föreslagit

                    Nummer Datum Offentliggörande

Kommissionens förordning (EG) nr 70/95 om ändring av
förordning (EEG) nr 2349/84 om tillämpning av fördragets artikel
85.3 på vissa grupper av patentlicensavtal

17.1.95 EGT nr L 12,
18.1.95, s. 13

Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 om tillämpning av
artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal, beslut och
samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) i enlighet
med rådets förordning (EEG) nr 479/92

20.4.95 EGT nr L 89,
21.4.95, s. 7

Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 om tillämpningen av
fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och
serviceavtal för motorfordon

28.6.95 EGT nr L 145,
29.6.95, s. 25

Kommissionens förordning (EG) nr 2131/95 om ändring av
förordning (EEG) nr 2349/84 om tillämpningen av fördragets
artikel 85.3 på vissa grupper av patentlicensavtal

7.9.95 EGT nr L 214,
8.9.95, s. 6

Meddelande om tillämpning av EG:s konkurrensregler på
gränsöverskridande girosystem

27.9.95 EGT nr C 251,
27.9.95, s. 3

Tillkännagivande enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG)
nr 3976/87 av den 14 december 1987 vad gäller ett utkast till
förordning om ändring av kommissionens förordning (EEG)
nr 1617/93 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa
kategorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på
gemensam planering och samordning av tidtabeller, gemensam
drift, samordning av passagerar- och frakttaxor i regelbunden
luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på
flygplatser

2.12.95 EGT nr C 322,
2.12.95, s. 15

Utkast till tillkännagivande från kommissionen om befrielse från
eller nedsättning av böter i kartellärenden

19.12.95 EGT nr C 341,
19.12.95, s. 13
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C - Formella beslut enligt artiklarna 85 och 86 i Romfördraget

Beslutets
datum

Offentlig-
görande

Kommissionens beslut om ett förfarande enligt artikel 85 i
Romfördraget (IV/33.686 - COAPI)

30.1.95 EGT nr L 122,
2.6.95, s. 37

Kommissionens beslut om ett förfarande med tillämpning av
artiklarna 85 och 86 i Romfördraget (IV/33.375 - PMI-DSV)

31.1.95 EGT nr L 221,
19.6.95, s. 34

Kommissionens beslut om ett förfarande enligt artikel 85 i
Romfördraget (IV/33.802 - BASF Lacke + Farben AG, och
Accinauto SA)

12.7.95 EGT nr L 272,
15.11.95, s. 16

Kommissionens beslut om ett förfarande enligt artikel 85 i
Romfördraget (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf och the Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 EGT nr L 312,
23.12.95, s. 79

Andra formella beslut Datum Sort

SNCB+SNCF+10 (Fiches UIC) 25.7.95 artikel 85.3

SAS + Icelandair 5.12.95 artikel 85.3

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 artikel 85.3

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 avvisande av klagomål

IECC/USP 9.8.95 avvisande av klagomål

Remailing 30.8.95 avvisande av klagomål

Pelikan/Kyocera 26.9.95 avvisande av klagomål

Viho/SFAC 25.12.95 avvisande av klagomål

D - Tillkännagivanden enligt artiklarna 85 och 86 i Romfördraget

1. Offentliggöranden enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17

Ärende nr
IV/

Benämning Offentliggörande

35006 ETSI interim IPR policy EGT nr C 76, 28.3.95, s. 5

35280 Sicasov EGT nr C 95, 19.4.95, s. 8

30373 P&I Clubs EGT nr C 181, 15.7.95, s. 16

35436 Van den Bergh Foods EGT nr C 211, 15.8.95, s. 4
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34799 CBA EGT nr C 211, 15.8.95, s. 11

34563 Ecomet EGT nr C 223, 29.8.95, s. 2

35296 Inmarsat-P EGT nr C 304, 15.11.95, s. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank EGT nr C 312, 23.11.95, s. 13

35337 Atlas EGT nr C 337, 15.12.95, s. 2

35617 Phoenix EGT nr C 337, 15.12.95, s. 13

2. Offentliggörande enligt artikel 16.3 i rådets förordning (EEG) 3975/87

Ärende nr
IV/

Benämning Offentliggörande

35545 Lufthansa/SAS EGT nr C 201, 5.8.95, s. 2

3. Offentliggörande enligt artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87

Ärende nr
IV/

Benämning Offentliggörande

35545 Lufthansa/SAS EGT nr C 141, 7.6.95, s. 9

35087 Premiair EGT nr C 262, 7.10.95, s. 6

4. Offentligöranden enligt artikel 12.2 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 och
artikel 12.2 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68

Ärende nr
IV/

Benämning Offentliggörande

35111 Beslut av företagssammanslutningar på området
internationella kombinerade godstransporter
(Fiches UIC)

EGT nr C 105, 26.4.95, s. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis
Lines Shipping Company

EGT nr C 255, 30.9.95, s. 4

35202 Gemensam drift av färjelinjen mellan Dragør och
Limhamn

EGT nr C 350, 30.12.95, s. 16
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5. "Carlsberg"-tillkännagivanden om kooperativa samriskföretag av strukturell
karaktär

Ärende nr
IV/

Benämning Offentliggörande

35331 Glaxo/Warner-Lambert EGT nr C 15, 20.1.95, s. 2

35360 General Electric/BASF EGT nr C 23, 28.1.95, s. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) EGT nr C 23, 28.1.95, s. 4

35363 Gaz + Energy EGT nr C 73, 25.3.95, s. 18

35484 Toyota Industrial equipment EGT nr C 107, 28.4.95, s. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors EGT nr C 117, 12.5.95, s. 7

35522 Continental/Michelin EGT nr C 136, 3.6.95, s. 3

35531 BT/VIAG EGT nr C 148, 15.6.95, s. 3

35328 Canal +/Bertelsmann EGT nr C 168, 4.7.95, s. 8

35617 Phoenix EGT nr C 181, 18.7.95, s. 11

35640 Cummins-Wärtsilä EGT nr C 200, 4.8.95, s. 9

35486 La Poste (B)/Royale Belge EGT nr 205, 10.8.95, s. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque EGT nr C 205, 10.8.95, s. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. EGT nr C 217, 22.8.95, s. 4

35635 Nippon Electric/Schott EGT nr C 226, 31.8.95, s. 9

35738 Uniworld EGT nr C 276, 21.10.95, s. 9

35734 Bayer/Monsanto EGT nr C 298, 11.11.95, s. 8

35645 Warner-Ishi Europe EGT nr C 314, 25.11.95, s. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum EGT nr C 347, 28.12.95, s. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) EGT nr C 350, 30.12.95, s. 18
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E - Pressmeddelanden12

Referens Datum Ämne

IP/95/50 95.1.19 SKILLNADER MELLAN BILPRISER I EUROPEISKA
UNIONEN DEN 1 NOVEMBER 1994 

IP/95/51 95.1.19 NYA REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV MOTORFORDON

IP/95/89 95.2.1 DE FRIA YRKENA ÄR INTE UNDANTAGNA FRÅN
KONKURRENSREGLERNA 

IP/95/99 95.2.3 KOMMISSIONEN GODKÄNNER AVTAL MELLAN PMU
OCH DSV OM VIDARESÄNDNING AV TV-
SÄNDNINGAR AV FRANSKA HÄSTKAPPLÖPNINGAR

IP/95/104 95.2.7 KOMMISSIONEN KOMMER INTE ATT FORTSÄTTA SIN
UNDERSÖKNING AV BRITTISKA AVTAL OM
ÖLDISTRIBUTION FÖRRÄN RESULTATEN AV
BRITTISKA KONKURRENSVERKETS UNDERSÖKNING
ÄR KLARA

IP/95/229 95.3.10 OMORIENTERING AV KOMMISSIONENS
FÖRFARANDE MOT UNILEVER SEDAN FÖRETAGET
STRÄVAR EFTER ATT I HÖG GRAD ÖPPNA
MARKNADEN FÖR "IMPULSKÖPGLASS" I IRLAND

IP/95/243
 

95.3.14 KONKURRENS - SJÖTRANSPORT KAREL VAN MIERTS
REAKTION PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS BESLUT OM
DET TRANSATLANTISKA AVTALET

IP/95/288 95.3.22 KOMMISSIONEN UNDERSÖKER EN TREDJE
STRATEGISK ALLIANS INOM
TELEKOMMUNIKATIONSSEKTORN

IP/95/393 95.4.20 AVTAL MELLAN EU OCH USA OM
KONKURRENSPOLITIK

IP/95/409 95.4.28 KOMMISSIONEN GODKÄNNER GRUPPUNDANTAG
FÖR KONSORTIUM INOM SJÖFARTEN

IP/95/420 95.4.26 KOMMISSIONEN ANTAR FÖRORDNING OM SELEKTIV
BILFÖRSÄLJNING

IP/95/443 95.5.04 ÖVERGRIPANDE EUROPEISKT NÄTVERKSPROJEKT.
KAREL VAN MIERT VILL HA KLARHET OM PRISET

IP/95/492 95.5.16 IRISH FERRIES FÅR TILLTRÄDE TILL HAMNEN
ROSCOFF I BRETAGNE: KOMMISSIONEN BESLUTAR
OM TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER MOT
HANDELSKAMMAREN I MORLAIX 

                                                  
12 De fullständiga texterna till kommissionens pressmeddelanden finns tillgängliga on-line i databasen RAPID samma

dag de offentliggörs av kommissionens talmansstjänst. För att få tillgång till RAPID, skriv vänligen till EUR-OP
EUROBASES, c/o Europeiska kommissionen, Wetstraat 200 rue de la loi, B-1049 Bryssel, tel. +32-2-295 00 01
eller 03, fax +32-2-296 06 24.
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IP/95/523 95.5.24 KONKURRENSPOLITIKEN 1994: KAREL VAN MIERT
PRESENTERAR ÅRSRAPPORTEN

IP/95/524
 

95.5.24 TELEKOMMUNIKATIONER - ATLASPROJEKTET:
KOMMISSIONÄR KAREL VAN MIERT UTTALAR SIG

IP/95/549
 

95.6.7 KOMMISSIONEN INLEDER UNDERSÖKNINGAR AV
TVÅ VÄRLDSOMSPÄNNANDE MOBILA
SATELLITBASERADE
TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

IP/95/550 95.6.1 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT
SAMRISKFÖRETAG SOM KOMMER ATT BIDRA TILL
INTEGRATIONEN PÅ DEN EUROPEISKA
GASMARKNADEN

IP/95/646 95.6.21 KOMMISSIONEN SÄGER ATT DEN KAN KOMMA ATT
BÖTFÄLLA MEDLEMMAR AV DET
TRANSATLANTISKA KONFERENSAVTALET (TACA)

IP/95/648 95.6.21 FÖRSÄLJNING AV MOTORFORDON: KOMMISSIONEN
ANTAR EN NY FÖRORDNING SOM ÖKAR
ÅTERFÖRSÄLJARNAS OBEROENDE

IP/95/657 95.6.22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN OCH SEX
CENTRALEUROPEISKA LÄNDER ÖVERENS OM ETT
KONKURRENSPOLITISKT ÅTGÄRDSPROGRAM

IP/95/736 95.7.11 KOMMISSIONEN GODKÄNNER SONYS
ALLEUROPEISKA ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL EFTER
ÄNDRING

IP/95/746 95.7.12 KOMMISSIONEN BÖTFÄLLER BASF OCH DESS
ENSAMDISTRIBUTÖR I BELGIEN AV FORDONS-
REPARATIONSLACKER AV MÄRKET GLASURIT FÖR
ATT DE FÖRHINDRAT EXPORT AV VARAN TILL
FÖRENADE KUNGARIKET

IP/95/752 95.7.12 KOMMISSIONEN FÖRESLÅR EN DEBATT FÖR ATT
FÖRSTÄRKA DET INTERNATIONELLA SAMARBETET
MELLAN KONKURRENSMYNDIGHETER

IP/95/768 95.7.24 SKILLNADER MELLAN BILPRISER I EUROPEISKA
UNIONEN DEN 1 MAJ 1995 

IP/95/791 95.7.18 KOMMISSIONÄR KAREL VAN MIERT BESKRIVER PÅ
VILKA VILLKOR TELEKOMMUNIKATIONSAVTALET
ATLAS SKULLE KUNNA VARA GODTAGBART ENLIGT
KONKURRENSREGLERNA

IP/95/952 95.9.11 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GODKÄNDE ETT
AVTAL OM SAMRISKFÖRETAG MELLAN AVIONS DE
TRANSPORT REGIONAL (ATR) OCH BRITISH
AEROSPACE (BAE)
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IP/95/958 95.9.13 RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV
KONKURRENSREGLERNA PÅ
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
KREDITÖVERFÖRINGSSYSTEM

IP/95/1001 95.9.19 KOMMISSIONEN UNDERSÖKER DEN EUROPEISKA
ONLINE-MARKNADEN

IP/95/1036 95.9.26 BILFÖRSÄLJNING - KOMMISSIONEN OFFENTLIGGÖR
EN GUIDE I FORM AV FRÅGOR OCH SVAR

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX : GODKÄNNANDE MÖJLIGT I
MITTEN AV 1996

IP/95/1275 95.11.22 ALTERNATIVT TELENÄT BEVILJAT I TYSKLAND
EFTER INGRIPANDE AV KOMMISSIONEN

IP/95/1306 95.11.29 NEDERLÄNDERNA: KOMMISSIONEN BÖTFÄLLER
KRANUTHYRNINGSKARTELL

IP/95/1345 95.12.05 P-PILLER: KOMMISSIONEN FÅR DISKRIMINERANDE
PRISSÄTTNING MELLAN FÖRENADE KUNGARIKET
OCH NEDERLÄNDERNA ATT UPPHÖRA 

IP/95/1354 95.12.06 KOMMISSIONEN INLEDER EN UNDERSÖKNING AV
ALLIANSEN AMERICA ONLINE / BERTELSMANN /
DEUTSCHE TELEKOM

IP/95/1355 95.12.06 KAMPEN MOT KARTELLER: KOMMISSIONEN
FÖRESLÅR MEDLEMSSTATERNA ATT FÖRETAG SOM
RAPPORTERAR OLAGLIGA AVTAL SKALL
BEHANDLAS MILT

IP/95/1411 95.12.15 PROFFSFOTBOLL: EG-DOMSTOLEN MEDDELAR
UTSLAG I BOSMAN-MÅLET

F - Domar i gemenskapsdomstolar

1. Beslut i förstainstansrätten

Mål Parter Datum Offentliggörande

T-102/92 VIHO EUROPE BV mot kommissionen +
Parker Pen Ltd

12.1.95 EGT nr C 54, 4.3.95, s. 15
[1995] REG II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM) mot Europeiska
kommissionen

24.1.95 EGT nr C 74, 25.3.95, s. 9
[1995] REG II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg +
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs
(SELL) mot Europeiska kommissionen

24.01.95 EGT nr C 74, 25.3.95, s. 10
[1995] REG II-185
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T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH mot
Europeiska kommissionen

24.1.95 EGT nr C 74, 25.3.95, s. 9
[1995] REG II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) och andra mot
Europeiska kommissionen 

21.2.95 EGT nr C 87, 8.4.95, s. 8
[1995] REG II-289

T-34/93 Société Générale mot Europeiska
kommissionen

8.3.95 EGT nr C 87, 8.4.95, s. 10
[1995] REG II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB and others +
Japanese Shipowners' Association och
European Community Shipowners'
Association mot Europeiska kommissionen 

10.3.95 EGT nr C 159, 24.6.1995, s.
23
[1995] REG II-595

T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG (och andra) mot Europeiska
kommissionen

6.4.95 EGT nr C 137, 3.6.95, s. 16
[1995] REG II-729

T-141-
142-143-
144-
145/89
and T-
147-148-
149-150-
151-
152/89

Welded Steel Mesh 6.4.95 EGT nr C 137, 3.6.95, s. 17-
20
[1995] REG II-791-1212

T-79/95 R
and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) och British Railways Board
(BR) mot Europeiska kommissionen

12.5.95 EGT nr C 189, 22.7.95, s. 16
[1995] REG II-1433

T-14/93 Union internationale des chemins de fer mot
Europeiska kommissionen

6.6.95 EGT nr C 189, 22.7.95, s. 15
[1995] REG II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH mot Europeiska
kommissionen

8.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 18
[1995] REG II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG mot
Europeiska kommissionen

8.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 19
[1995] REG II-1611

T-186/94 Guérin automobiles mot Europeiska
kommissionen

27.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 20
[1995] REG II-1753

T-30/91 Solvay SA mot Europeiska kommissionen 29.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 21
[1995] REG II-1775

T-31/91 Solvay SA mot Europeiska kommissionen 29.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 21
[1995] REG II-1821
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T-32/91 Solvay SA mot Europeiska kommissionen 29.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 21
[1995] REG II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc mot
Europeiska kommissionen

29.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 22
[1995] REG II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc mot
Europeiska kommissionen

29.6.95 EGT nr C 208, 12.8.95, s. 22
[1995] REG II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB" mot
Europeiska kommissionen

14.7.95 EGT nr C 268, 14.10.95, s. 21
[1995] REG II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE mot Europeiska
kommissionen 

11.8.95 EGT nr C 299, 11.11.95, s. 22
[1995] REG II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB och andra mot
Europeiska kommissionen

22.11.95 EGT nr C 16, 20.01.96, s. 13

2. EG-domstolen

Mål Parter Datum Offentliggörande

C-360/92
P

The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of great Britain and Ireland /
Europeiska kommissionen, Pentos plc, Pentos
Retailing Group Ltd

17.1.95 EGT nr C 54, 4.3.95, s. 3
[1995] REG I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec
+ TF1 Publicité SA och M6 Publicité SA

9.2.95 EGT nr C 74, 25.3.95, s. 1
[1995] REG I-179

C-241/91
P and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) och Independent
Television Publications Ltd (ITP) +
Intellectual Property Owners (IPO) /
Europeiska kommissionen + Magill TV
Guide Ltd

6.4.95 EGT nr C 137, 3.6.95, s. 3
[1995] REG I-743

C-310/93
P

BPB Industries plc och British Gypsum Ltd /
Europeiska kommissionen + Iberian UK Ltd

6.4.95 EGT nr C 137, 3.6.95, s. 4
[1995] REG I-865

C-149/95
P (R)

Europeiska kommissionen mot Atlantic
Container Line AB och andra

19.7.95
[1995] REG I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl och Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

5.10.95 EGT nr C 299, 11.11.95, s. 6
[1995] REG I-2900

C-140-
141-
142/94

DIP SpA och Comune di Bassano del
Grappa; LIDL Italia Srl och Comune di
Chioggia; Lingral Srl och Comune di
Chioggia

17.10.95 EGT nr C 315, 25.11.95, s. 6
[1995] REG I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt och Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH

24.10.95
.

EGT nr C 333, 9.12.95, s. 1
[1995] REG I-3508
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C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG och ALD
Auto-Leasing D GmbH

24.10.95 EGT nr C 333, 9.12.95, s. 1
[1995] REG I-3459

C-134/94 Esso Española SA et Comunidad Autonoma
de Canarias

22.11.95 EGT nr C 31, 03.02.96, s.5

C-319/93
C-40/94
C-224/94
C-399/93

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie
H.G. Oude Luttikhuis &co och Coberco

12.12.95 EGT nr C 46, 17.02.96, s.3

C-415/93 Bosman 15.12.95 EGT nr C 64, 02.03.96, s.6
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II - Statliga monopol och monopolrättigheter: Artiklarna 37 och 90 i
Romfördraget

A - Sammanfattning av ärenden

Rabattsystem för landningsavgifter vid Bryssels flygplats

Den 28 juni 1995 fattade kommissionen ett beslut enligt artikel 90.3 i vilket de belgiska myndigheterna
uppmanades att sätta stopp för det rabattsystem för landningsavgifter som gällde vid Zaventem-
flygplatsen. Det brittiska flygbolaget British Midland hade lämnat in ett klagomål avseende detta
system som infördes genom en kunglig förordning av den 22 december 1989. I enlighet med artikel
2 i denna kungliga förordning infördes ett rabattsystem för månadsavgifter på mer än 131 000 ecu,
som gav rabatter på mellan 7,5 % och 30 % på de månatliga avgiftsbelopp som översteg 131 000 ecu.
Under de senaste åren har tre flygbolag kunnat dra fördel av denna rabatt: Sabena - ett årligt belopp
om 1,9 miljoner ecu, Sobelair (ett dotterbolag till Sabena) - 34 000 ecu samt British Airways - 105
ecu. 

Kommissionen anser i sitt beslut att systemet utgör en statlig åtgärd enligt artikel 90.1 i Romfördraget.
Konsekvensen av systemet är att det gentemot flygbolagen ges olika villkor för tillhandahållande av
likvärdiga tjänster vid landning och start, vilket innebar att dessa fick en konkurrensnackdel. Systemet
innebar således en överträdelse av fördragets artikel 90.1 i samband med artikel 86. Det tröskelvärde
om 131 000 ecu i landningsavgifter som skall uppnås är så högt att rabatten knappast kan gagna någon
annan än flygbolag som är baserade i Bryssel, vilket sker på bekostnad av övriga flygbolag inom
gemenskapen. För att tröskelvärdet skall uppnås krävs att man dagligen gör 6-7 flygningar (en
landning och en start). Sabena beviljas rabatt inom det sista intervallet (30 %) vilket motsvarar en
sammanlagd nedsättning av flygbolagets landningsavgifter om 18 %. På en förbindelse som
Bryssel–London där Sabena och British Midland konkurrerar, får Sabena 18 % rabatt på sina
flygplatsavgifter (4-6 % av driftskostnaderna) för samma tjänst som tillhandahålles av Régie des Voies
Aériennes som förvaltar flygplatsen. Kommissionen ansåg att sådana nedsättningar endast kan
rättfärdigas om flygplatsförvaltningen härigenom uppnår motsvarande stordriftsfördelar. I det här fallet
är det inte fråga om stordriftsfördelar. Systemet är avsett att gynna det nationella belgiska flygbolaget.
Vidare är det undantag som avses i artikel 90.2 inte tillämpligt.

Kommissionens beslut av den 4 oktober 1995 om de villkor som ålagts den andra
GSM-radiotelefonioperatören i Italien

Efter kommissionens begäran i juli 1993 om att Telecom Italias monopol på området GSM-
radiotelefoni skulle upphävas eller rättfärdigas, utlyste den italienska regeringen den 16 december 1993
en anbudsinfordran för att välja ut en andra GSM-radiotelefonioperatör. Ett av urvalskriterierna, som
meddelades intresserade parter den 29 januari 1994, var storleken på det engångsbelopp parterna erbjöd
sig att betala. 

Den 18 april 1994 meddelade den italienska regeringen officiellt att den andra tillståndet hade beviljats
Omnitel Pronto Italia i utbyte mot en betalning på 750 miljarder italienska lire. Den befintliga
offentliga operatören, Telecom Italia, som tidigare var den enda operatör som tillhandahöll
mobilradiotelefoni i Italien hade beviljats sin licens utan att behöva göra en sådan betalning.
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Kommissionen ansåg att kravet på betalning av engångsbeloppet, som endast ålades den nya
operatören, med nödvändighet skulle komma att få ett av följande resultat, som var och en utgör en
överträdelse av artikel 90.1 i fördraget i samband med artikel 86:

a) Den etablerade operatörens dominerande ställning stärks tack vare de konkurrensfördelar som
uppstår genom snedvridningen av kostnadsstrukturen.

b) En begränsning av produktion, marknader och teknisk utveckling enligt artikel 86.b.

Avsikten med beslutet är att upphäva den snedvridning av konkurrensen som orsakats av att Omnitel
ålagts att betala engångsbeloppet, och därför föreskrivs att den italienska regeringen, antingen

- ålägger Telecom Italia Mobile att betala samma belopp, eller

- efter kommissionens godkännande, vidtar korrigerande åtgärder som i ekonomiska termer är
likvärdiga med den inbetalning som den andra operatören gjort.

Dessutom begär kommissionen att de konkreta åtgärder som vidtas inte får hämma den konkurrens
som införts genom att en andra GSM-operatör beviljats tillstånd.

B - Nya lagbestämmelser och meddelanden som antagits eller
föreslagits av kommissionen

Datum Offentlig-
görande

Kommissionens direktiv 95/51/EG om ändring av direktiv
90/388/EEG med avseende på avskaffande av begränsningarna för
användning av kabeltelevisionsnät för tillhandahållande av redan
avreglerade teletjänster

18.10.1995 EGT nr L 256,
26.10.1995, s. 49

Kommissionens utkast till direktiv om ändring av direktiv
90/388/EEG med avseende på mobil- och personkommunikation

EGT nr C 197,
11.8.95, s. 5

Utkast till kommissionens direktiv om ändring av direktiv
90/388/EEG avseende genomförandet av fri konkurrens på
marknaderna för teletjänster

EGT nr C 263, 
10.10.1995, s. 6

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om
status och genomförande av direktiv 90/388/EEG om konkurrens
på marknaderna för teletjänster

EGT nr C 275,
20.10.1995, s. 2

Utkast till meddelande från kommissionen om tillämpningen av
konkurrensbestämmelserna inom postsektorn, särskilt
utvärderingen av vissa statliga åtgärder i samband med
posttjänster

EGT nr C 322,
2.12.1995, s. 3
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C - Kommissionens beslut

datum hänvisning

Kommissionens beslut i ärende enligt artikel 90.3 i Romfördraget
(flygplatsen Bruxelles-National, Zaventem)

28.6.1995 EGT nr L 216, 
12.9.1995, s.8

Kommissionens beslut om de villkor som har ålagts den andra GSM-
radiotelefonioperatören i Italien

4.10.1995 EGT nr L 280,
23.11.1995, s.
49

D - Pressmeddelanden

referens datum ämne

IP/95/61 95/01/25 AVREGLERING AV
TELEKOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUREN:
OFFENTLIGGÖRANDE AV DEL II AV GRÖNBOKEN OCH
SAMRÅD OM DEN FRAMTIDA RAMLAGSTIFTNINGEN

IP/95/131 95/02/13 AVREGLERING AV DEN VIKTIGASTE SEKTORN I
INFORMATIONSSAMHÄLLET I EUROPA: INGEN
FÄSTNING EUROPA, MEN INTE HELLER NÅGON
BLÅÖGD INSTÄLLNING, SÄGER KOMMISSIONÄR VAN
MIERT

IP/95/432 95/05/03 AVREGLERING AV
TELEKOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUREN:
RAPPORTEN ÖVER RESULTATEN AV SAMRÅD
BETRÄFFANDE GRÖNBOKEN GÄLLANDE
AVREGLERINGEN AV
TELEKOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUREN OCH
KABEL-TV-NÄT

IP/95/647 95.06.21 MOBIL- OCH PERSONKOMMUNIKATION:
KOMMISSIONEN VILL HA EN ÖPPEN MARKNAD

IP/95/765 95.07.19 KOMMISSIONEN BEKRÄFTAR ÅTGÄRDER SOM
GARANTERAR TOTAL KONKURRENS INOM
TELEKOMMUNIKATIONSSEKTORN SENAST 1998

IP/95/802 95.07.20 AVREGLERING I ITALIENSKA HAMNAR: ETT STORT
STEG FRAMÅT

IP/95/813 95.07.26 KOMMISSIONEN ANTAR LAGFÖRSLAG FÖR
POSTTJÄNSTER

IP/95/959 95.09.13 EFTERSOM GSM-
MOBILKOMMUNIKATIONSMARKNADEN ÖPPNAS FÖR
KONKURRENS UNDERSÖKER KOMMISSIONEN
LICENSFÖRFARANDET
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IP/95/1093 95.10.04 GSM I ITALIEN: KOMMISSIONEN KRÄVER RÄTTVIS
BEHANDLING AV OMNITEL

IP/95/1102 95.10.11 KOMMISSIONEN ÖPPNAR KABEL-TV-NÄT FÖR
AVREGLERADE TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

IP/95/1353 95.12.06 START FÖR KONSULTATION OM FÖRSLAGET TILL
POSTMEDDELANDE

E - Domar av gemenskapens domstolar

1. Förstainstansrätten

Ärende Parter Datum Offentliggörande

T-84/94 Bundesverband der
Bilanzbuchhalter eV. mot
Europeiska kommissionen

23.1.1995 EGT nr C 74, 25.3.95,
s. 11
REG 1995, s. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd mot
Europeiska kommissionen

18.9.1995 EGT nr C 286, 28.10.95,
s. 12

2. Domstolen

Ärende Parter Datum Offentliggörande

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl och
Spedizioni Marittima del Golfo
Srl

5.10.1995 EGT nr C 299, 11.11.95,
s. 6
REG 1995, s. I-2900

C-19/93P Rendo NV med flera mot
Europeiska kommissionen

19.10.1995 EGT nr C 315, 25.11.95,
s. 7
REG 1995, s. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant och Téléphone
Store SARL

9.11.1995 EGT nr C 16, 20.1.96, s. 3
REG 1995, s. I-3911

C-244/94 Fédération Française des Sociétés
d'Assurance med flera, och
Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche

16.11.1995 EGT nr C 31, 3.2.96, s. 2
REG 1995, s. I-4022

C-430/93
and
C-431/93

Jeroen Van Schijndel och
Johannes Nicolaas Cornelis van
Veen v. Stichting Pensioenfonds
voor Fysiotherapeuten

14.12.95 EGT nr C 77, 16.3.96, s. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 EGT nr C 64, 2.3.96, s. 2
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III - Kontroll av koncentrationer: Rådets förordning (EEG)nr 4064/89 och
artikel 66 i Parisfördraget

A - Sammanfattning av ärenden

1. Tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om
kontroll av företagskoncentrationer

- Sammanfattning av de viktigaste eller mest intressanta besluten enligt artikel 6.1 a och 6.1
b.

1.1. Trä, massa och pappersprodukter

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.2.95)

Kommissionen godkände att det svenska bolaget Svenska Cellulosa AB (SCA) förvärvade en
majoritetsaktiepost i det tyska bolaget PWA Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA).

SCA är ett skogsindustriföretag som har specialiserat sig på tillverkning av hygienprodukter,
transportemballage (wellpapp och wellpappslådor), mjukpappersprodukter och grafiskt papper. Den
verksamhet som gäller hygienprodukter och mjukpappersprodukter är förlagd till SCA:s dotterbolag,
SCA Mölnlycke. PWA tillverkar en rad pappers- och förpackningsprodukter, framför allt bestruket och
obestruket fint papper, mjukpappersprodukter, transportemballage, emballagepapp och specialpapper.
Till följd av denna transaktion kommer den nya gruppen (med en global omsättning på omkring 5 700
miljoner ecu) att vara den största leverantören inom den europeiska pappersindustrin.

Både SCA och PWA är verksammma på flera produktmarknader som leverantörer av
mjukpappersprodukter, transportemballage och obestruket träfritt papper. PWA är emellertid inte
verksamt på flera av de viktigaste områdena för SCA:s verksamhet.

Kommissionen ansåg att trots att SCA och PWA är viktiga aktörer på vissa marknader för
mjukpappersvaror som påverkas av transaktionen och där den nya enheten skulle få betydande
marknadsandelar både inom EES-området som helhet och inom enskilda medlemsstater, skulle enheten
fortfarande möta konkurrens från andra multinationella tillverkare av mjukpappersvaror. Kommissionen
tog särskilt med i beräkningen att de specifika marknader för mjukpappersvaror som påverkas av
transaktionen (dvs. icke-feminina skyddsprodukter), är av mindre sofistikerat slag och kända märken
är också mindre viktiga än för de produkter som togs under övervägande i ärendet Procter &
Gamble/VP Schickedanz (II) nyligen, varför hindren för inträde på marknaden är förhållandevis svaga.
Detta bevisas av det relativt stora genomslaget av privata märkesprodukter och konsumenternas relativt
stora priskänslighet.

På de andra marknader som påverkas av transaktionen (transportemballage och obestruket träfritt
papper) befanns att SCA:s och PWA:s sammanlagda andel av EES-marknaderna inte gav upphov till
oro i konkurrenshänseende, eftersom det på alla dessa marknader fanns stora och ekonomiskt starka
bolag som konsumenterna kunde vända sig till.
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Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

Kommissionen godkände ett samriskföretag varigenom Noranda Forest Inc och Glunz AG samlade sin
europeiska respektive brittiska verksamhet med träbaserade panel-board i Norbord Holdings Ltd (för
närvarande ett dotterbolag till Noranda som kommer att byta namn till CSC Forest Products Ltd efter
transaktionen).

När transaktionen är avslutad skulle Noranda Forest Inc, ett kanadensiskt företag som tillverkar
skogsprodukter, dra sig tillbaka från den europeiska marknaden för panel-board. Den enda panel-board
produkt för vilken transaktionen kommer att leda till en betydande sammanlagd marknadsandel är
"oriented strand board" (OSB), vilket är en relativt ny produkt i Europa. Glunz och Norbord Holdings
Ltd har för närvarande de enda två produktionslinjerna i Europeiska unionen för tillverkning av OSB.

Den totala förbrukningen av OSB är mycket liten jämfört med förbrukningen av andra panel-board
produkter, i synnerhet spånskivor och plywood, för vilka OSB är ett substitut på vissa
användningsområden. Dessutom ger inte marknadsandelarna för Glunz och Norbord upphov till någon
oro i konkurrenshänseende på marknader som kombinerar OSB och spånskivor respektive OSB och
plywood. Åtminstone ytterligare en stor producent av panel-board produkter installerar dessutom en
produktionslinje för OSB i Europeiska unionen.

Repola/Kymmene (30.10.95)

Kommissionen godkände en transaktion genom vilken Repola Corporation och Kymmene Corporation
genomförde en fusion. Repola och Kymmene var stora finska företag som verkade internationellt på
området för tryckpapper och förpackningsmateriel. Transaktionen omfattar produktmarknader för
tidningspapper, tidskriftspapper och papperssäckar.

Kommissionen kom fram till att det finns en särskild finsk marknad för papperssäckar och att fusionen
skulle leda till en dominerande ställning på den finska marknaden. Repola och Kymmene har
dominerat den finska marknaden i flera år, och till följd av transaktionen skulle det nya företaget
praktiskt taget bli ensam leverantör av papperssäckar till de finska konsumenterna. Repola och
Kymmene åtog sig en förpliktelse gentemot kommissionen, varigenom de allvarliga tvivlen beträffande
den föreslagna transaktionens förenlighet med den gemensammma marknaden undanröjdes. Åtagandena
innefattar en avyttring av en del av den produktionskapacitet Repola och Kymmene har på den finska
marknaden för papperssäckar.

Marknaderna för tidnings- och tidskriftspapper omfattar åtminstone Västeuropa, och Repola/Kymmene
- liksom alla andra stora europeiska pappersproducenter - marknadsför och säljer sina produkter i
nästan alla medlemsstater. Det nya bolaget kommer att bli den största europeiska leverantören av
tidnings- och tidskriftspapper. Dess sammanlagda marknadsandel överstiger dock inte 20 % på någon
av dessa båda marknader, och flera av företagets konkurrenter har en stark ställning. 

Repola var, tillsammans med fem andra finska pappersproducenter, medlem av Finnpap Marketing
Association. Finnpap var en gemensam försäljningsorganisation som marknadsför sina medlemmars
pappersprodukter över hela världen. Kymmene, som inte är medlem av Finnpap, har sitt eget
försäljningsnätverk. Parterna hade i anmälan inte klargjort sina planer om huruvida försäljningen av
papper producerat av Repola skulle kvarstå hos Finnpap eller om alla det nya företagets
pappersprodukter skulle marknadsföras genom Kymmenes eget distributionsnätverk. Om Repola hade
fortsatt att distribuera sina produkter genom Finnpaps nätverk skulle en koppling ha skapats mellan
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Kymmenes pappersförsäljning och övriga tillverkare representerade av Finnpap. I en sådan situation
skulle fusionens omfattning ha utvidgats till att inkludera den sammanlagda försäljningen av det nya
företaget och övriga finska försäljare som säljer genom Finnpap. Mot denna bakgrund, i syfte att
eliminera eventuell tveksamhet avseende Finnpaps roll, beslöt parterna sig för att inte sälja
pappersprodukter genom den gemensamma försäljningsagenten Finnpap.

Mot bakgrund av de åtaganden som gjorts av Repola och Kymmene anser kommissionen att fusionen
inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden. 

1.2. Oljeprodukter, kemiska produkter, plaster etc.

Texaco/Norsk Hydro (9.1.95)

Kommissionen godkände bildandet av ett samriskföretag mellan Texaco och Norsk Hydro, med syfte
att distribuera raffinerade oljeprodukter i Norge och Danmark. De båda moderbolagen Texaco (USA)
och Norsk Hydro (Norge), är fullständigt integrerade oljebolag. Texaco och Norsk Hydro skulle
sålunda sluta med den verksamhet som detta samriskföretag skall bedriva, dvs. distribution av
raffinerade oljeprodukter i Norge och Danmark. Detta samriskföretag skulle ta över moderbolagens
alla tillgångar i de två berörda länderna, dvs. terminaler, depåer, lastbilar och servicestationer.

Denna transaktion omfattas av koncentrationsförordningen, eftersom detta samriskföretag hade de
kännetecken som karaktäriserar ett självstyrande samriskföretag som är verksamt på en marknad för
handel med vissa varor och som har nödvändiga faciliteter för att utföra ett handelsbolags normala
verksamhet på en sådan marknad. Med beaktande av att detta samriskföretag inte kommer att bli de
båda moderbolagens huvudkund, att moderbolagens verksamhet har en helt annan karaktär och att
moderbolagens andel av marknaden i föregående led - dvs. leverans av raffinerade oljeprodukter till
distributörer (sammanlagt 9 %) -, fann kommissionen att det inte finns något utrymme för samverkan
mellan dem på marknaden i föregående led.

Följaktligen kom kommissionen fram till att detta samriskföretag mellan Texaco och Norsk Hydro inte
skapade eller förstärkte en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller på en
betydande del av den. Parternas gemensamma marknadsandel på de relevanta marknaderna överstiger
inte 25 %, och parterna har dessutom flera stora konkurrenter (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.3.95)

Kommissionen godkände ett samriskföretag mellan Enichem och Union Carbide (UCC) på marknaden
för etenplast (PE), en termoplast som används för framställning av en mängd slutprodukter, t.ex. film
och formartiklar. 

Enichem skulle föra över sina västeuropeiska produktionsfaciliteter för etenplast och sitt
försäljningsnätverk till samriskföretaget, Polimeri Europa Srl, med undantag för anläggningen i Porto
Torres (Sardinien), andelarna i två etenkrackningsanläggningar i Brindisi och Dunkirk och sin
etenplastproduktionsteknik. UCC, som före denna transaktion inte var verksam som etenplastproducent
i Västeuropa, skulle bidra med sin tekniska expertis inklusive en licens att använda dess
etenplastproduktionsprocess "Unipol". UCC är världens mest ledande leverantör av
etenplastproduktionsteknik.
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Kommissionen undersökte den föreslagna transaktionens effekter på tre olika marknader: marknaden
för produktion och försäljning av harts av etenplast, marknaden i föregående led för eten (det
råmaterial som används vid framställning av etenplast) och licensmarknaden för etenplastteknik.
Kommissionen fann att transaktionen inte skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på
någon av dessa marknader.

På marknaden finns det i huvudsak tre sorters harts av etenplast, som definieras utifrån densitet och
graden av kristallisering, dvs. högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och lineär
lågdensitetspolyeten (LLDPE). Efterfrågan på harts av etenplast växer, särskilt när det gäller lineär
lågdensitetspolyeten, som undan för undan ersätter lågdensitetspolyeten, och för högdensitetspolyeten,
som har andra egenskaper och slutanvändningsområden (bättre hållfasthet men med sämre möjligheter
till bearbetning). 

I Västeuropa finns ett antal stora producenter av harts av etenplast, däribland Enichem, Borealis, BP,
Dow, DSM och Exxon. Även om Enichem är en av de största leverantörerna av harts av etenplast
överstiger inte dess marknadsandel 25 % vare sig för alla sorter av harts av etenplast sammantaget
eller för varje sort för sig. UCC bidrog inte till en ökning av denna marknadsandel, förutom i mycket
ringa omfattning, genom sitt deltagande i ett nyligen bildat samriskföretag med Elf Atochem. Flera
av samriskföretagets konkurrenter tillhör dessutom stora, vertikala integrerade grupper som använder
sin egen etenplastteknik.

På marknaden i föregående led för eten var Enichem den enda producenten och tillika
huvudleverantören av detta råmaterial i Italien. Importen till Italien är mycket liten på grund av
transportsvårigheter och behovet av hamn- och lagerfaciliteter. Samriskföretaget förstärkte emellertid
inte den redan existerande ställningen på marknaden, eftersom UCC inte producerade eten i
Västeuropa. Dessutom var det inte sannolikt att Enichems regionala styrka skulle skapa en
dominerande ställning på marknaden i föregående led för etenplast, eftersom Italien bara svarar för en
liten del av Västeuropas totala etenkapacitet.

På marknaden för etenplastteknik finns det fyra typer av etenplastproduktionsprocesser som för
närvarande används och som skiljer sig åt när det gäller på vilket sätt eten polymeriseras: gasfas (t.ex.
UCC, BP, Montedison), slam (t.ex. Phillips Petroleum, Mitsui), lösning (t.ex. Novacor, Dow) och högt
tryck (t.ex. ICI, Enichem).

Även om ingen av dessa tekniker är förlegade, så minskar efterfrågan på högtrycksteknik, eftersom
den medför högre driftskostnader och bara kan användas för att producera lågdensitetspolyeten.
Eftersom efterfrågan på högdensitetspolyeten och lineär lågdensitetspolyeten förväntas bli större än för
lågdensitetspolyeten, kommer potentiella licenshavare av etenplastteknik givetvis att söka licens för
lågtrycksprocesser (gasfas, slam eller lösning) som producerar en eller båda av dessa produkter. I detta
sammanhang är också den tekniska förmågan att kunna växla produktionen från högdensitetspolyeten
till lineär lågdensitetspolyeten med samma teknik och på en och samma anläggning ("swing"-
anläggning) viktig för åtminstone en del potentiella licensinnehavare i Västeuropa.

UCC:s etenplastteknik, Unipol, är den ledande gasfastekniken för etenplastproduktion. Kommissionen
fann att bildandet av Polimeri Europa inte påtagligt skulle förbättra Unipols ställning på marknaden
för etenplastteknik, eftersom Enichems tekniska erfarenhet huvudsakligen inskränker sig till området
för högtrycksteknik och endast i mycket begränsad utsträckning gäller gasfas eller slam.
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Kommissionen undersökte också samriskföretagets effekter på tillgången till propen - en av
biprodukterna vid etenproduktionsprocessen. Kommissionen fann att transaktionen inte heller skulle
leda till en ökning av marknadsandelarna på det området.

I anslutning till det anmälda samriskföretaget framlade parterna också för kommissionen ett avtal om
etenleverans mellan Enichem och samriskföretaget. Vid bedömningen av detta avtal tog kommissionen
tredje parts intressen i beaktande för att säkerställa tillgången till tillräcklig mängd eten i området.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

Kommissionen godkände bildandet av ett samriskföretag mellan det saudiarabiska oljebolaget ("Saudi
Aramco") och familjen Vardinoyannis genom att Saudi Aramco förvärvar 50 % av två redan
existerande grekiska företag, Motor Oil Corinth Refineries S.A. ("MOH"), oljeraffinaderi, och Avinoil
Industrial and Maritime Oil Company S.A. ("Avin"), återförsäljare av raffinerade petroleumprodukter.
Före transaktionen kontrollerades dessa båda bolag uteslutande av familjen Vardinoyannis.

Bolaget Saudi Aramco, som är helägt av Saudiarabien, är verksamt inom utforskning, produktion,
transport, raffinering och marknadsföring av olja huvudsakligen utanför Europa. Medlemmarna av
familjen Vardinoyannis är grekiska medborgare som utövar affärsverksamhet av många slag, t.ex. olje-
och petroleumprodukter, sjöfart, bankväsen, fast egendom, medier, hotell och fritidssektorn.

Koncentrationen skulle till största delen påverka de grekiska marknaderna för raffinering och handel
med raffinerade petroleumprodukter. Eftersom Saudi Aramco inte fanns på dessa marknader i Grekland
före koncentrationen, kommer marknadsandelarna inte att öka.

1.3. Läkemedelsindustrin

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

Den 30 januari 1995 anmälde Glaxo plc ("Glaxo") sitt offentliga bud för förvärv av Wellcome plc
("Wellcome") till kommissionen. Glaxos och Wellcomes verksamheter på läkemedelsmarknaden var
i stort sett kompletterande. Dessutom fann kommissionen att bolagen på de flesta marknader där de
är företrädda utsätts för konkurrenstryck från andra stora läkemedelsföretag.

Kommissionen tog emellertid särskilt upp frågan huruvida förvärvet av Wellcome påtagligt kunde
stärka Glaxos starka ställning på ett speciellt behandlingsområde, dvs. migränbehandling, eller inte.
Glaxo hade en stark ställning när det gäller behandling av migrän med sin produkt "Imigran", och ett
av bolagets preparat på detta behandlingsområde befinner sig i en långt framskriden utvecklingsfas.
Samtidigt marknadsförde Wellcome bara en icke-patenterad medicin som används för behandling av
migrän, vilken såldes endast i begränsad omfattning och hade en begränsad marknadsandel i alla
medlemsstater. Wellcome har emellertid ett preparat under utveckling som verkar ha möjlighet att
konkurrera med Glaxos Imigran inom en nära framtid. Därför skulle koncentrationen kunna resultera
i att Glaxo kunde kombinera sin för närvarande stora marknadsandel i flera medlemsstater med ägandet
av två preparat som befinner sig i en långt framskriden utvecklingsfas.

För att undanröja alla eventuella tveksamheter om huruvida förvärvet av Wellcom är förenligt med den
gemensamma marknaden eller inte, åtog sig Glaxo att bevilja en tredje part licens för framställning
av ett av dessa två huvudpreparat som är under utveckling när det gäller migränbehandling. Dessutom
har kommissionen funnit att flera andra läkemedelsföretag håller på att uveckla nya preparat för

KONK. RAP. 1995



164 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

migränbehandling som är likartade de preparat som Wellcome och Glaxo arbetar med, och åtminstone
några av de andra bolagens produkter förväntas släppas ut på marknaden enligt ungefär samma
tidsplan. Mot bakgrund av att flera av de konkurrerande företagen är stora läkemedelsföretag med
möjlighet att marknadsföra sina produkter över hela världen, kom kommissionen fram till att det
faktum att Wellcome försvinner som konkurrent på det här området har begränsad betydelse.

Kommissionen undersökte också förvärvets eventuella effekter på produkter inom forskning och
utveckling. Både Glaxo och Wellcome är forskningsorienterade läkemedelsfirmor, och en koncentration
mellan dem skulle medföra att stora forskningsresurser och mycket kunnande på området slås samman.
Båda företagen var aktiva inom forskning för nya metoder eller sammansättningar för behandling av
hiv/aids. Efter att ha konsulterat ett antal stora konkurrenter och kunder, leverantörer av medicin, och
vissa berörda nationella hälsovårdsinrättningar inom EU, fann kommissionen att det inte förekom några
överlappningar mellan företagens olika utvecklingsprodukter inom dessa områden och att det därför
inte innebar något större hot mot konkurrensen.

Behringwerke AG/Armour Pharma (3.4.95)

Europeiska kommissionen godkände att Behringwerke AG ("Behringwerke") och Armour
Pharmaceutical Co ("Armour") skulle bilda ett samriskföretag, varvid båda parter skulle överföra sina
världsomfattande plasmaderivatverksamheter till samriskföretaget. Behringwerke, som är ett dotterbolag
till Hoechst AG, och Armour, som indirekt hör till Rhône-Poulenc, tillverkar båda läkemedel. 

Koncentrationen gäller en mängd plasmaderivatprodukter. Beträffande fyra av dessa produkter
överlappar parternas verksamhet varandra - humanalbumin, intravenös immunglobulin, faktor VIII och
faktor IX. Olika nationella system för registrering, säkerhetsnormer och soicalförsäkringsersättning
medför att marknaderna för dessa produkter fortfarande är nationella. I de flesta EES-länder var
parternas sammanlagda marknadsandel liten. Medan deras sammanlagda andel för faktor VIII var
omkring 30 % inom EES-området, överstiger den 40 % i Tyskland och var betydligt större i Österrike.

Icke desto mindre har Behrings andel av marknaden för faktor VIII i Tyskland minskat under senare
år, eftersom deras produkter har slagits ut av mera avancerade produkter och ny teknik. I synnerhet
Bayer och Baxter tillhandahåller en rekombinant produkt som innehåller färre beståndsdelar av blod
från människor och som därför ansågs vara säkrare än traditionella produkter, t.ex. Behrings. Trots att
Bayer och Baxter hade beviljat Armour försäljningslicenser för rekombinant faktor VIII, skulle den
mängd produkter som samriskföretaget har tillgång till vara begränsad, och Baxter och Bayer hade den
viktiga fördelen av att ha gått ut på den tyska marknaden väsentligt tidigare. Det befanns också troligt
att andra betydande konkurrenter såsom Pharmacia (Sverige) och Novo Nordisk (Danmark) skulle gå
in på marknaden inom några få år. 

Kommissionen fann att liknande överväganden kunde göras beträffande den österrikiska marknaden
för faktor VIII, där Behrings marknadsandel också hade minskat väsentligt från 1993 till 1994. Några
år tidigare hade marknadens ställning varit sårbar och utsatt för förändringar. I Österrike var en
introduktion av rekombinant faktor VIII nära förestående och, åter igen, skulle samriskföretaget möta
konkurrens från leverantörer som hade gått ut på marknaden tidigare.
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1.4. Metall

Alumix/Alcoa (21.12.95)

Kommissionen gav klartecken till att det amerikanska bolaget Aluminum Company of America
("Alcoa") förvärvade det italienska bolaget Alumix S.p.A. ("Alumix"). Alumix ägdes av EFIM, och
denna transaktion var en del av privatiseringsprogrammet för EFIM (ett bolag som är helägt av den
italienska staten och som för närvarande genomgår tvingande administrativ likvidation). Transaktionen
bestod av att Alcoa förvärvade Alumixs andelar i aluminiumsektorn, med undantag av en mindre del
av dess tillverkning av platta produkter (obearbetat aluminium). Dessutom skulle Alcoa förvärva
Alumix 6-procentiga andel i Halco Mining Company (Delaware), som via Compagnie des Bauxites
de Guinée är verksam i bauxitbrytning i Guinea.

Alcoa är ett vertikalt integrerat bolag som är världsledande på aluminiummarknaden. Alumix är också
en vertikalt integrerad aluminiumtillverkare, vars verksamhet är koncentrerad till den europeiska
marknaden och då särskilt den italienska marknaden.

Kommissionen kom fram till att transaktionen inte skulle skapa eller förstärka en dominerande
ställning på någon av de marknader som berörs av transaktionen, eftersom Alcoa på alla dessa
marknader skulle mötas av konkurrens från stora konkurrenter såsom Alcan, Pechiney, Alusuisse,
VAW och Hoogovens. Det beslut som fattades enligt koncentrationsförordningen omfattar inte
förfarandet beträffande Alumix enligt kommissionens regler om statligt stöd.

1.5. Industrivaror, elektronik

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.6.95)

Kommissionen godkände bildandet av ett samriskföretag, Zeiss-Electro Optronic GmbH, mellan
Daimler-Benz och Carl Zeiss, till vilket parterna skulle bidra med sin versamhet på området för militär
optoelektronik.

Huvudanvändningen av optoelektronik inom försvaret avser spaning, identifiering, telemätning och
styrning av missiler. I Tyskland hade Daimler-Benz och Carl Zeiss en sammanlagd marknadsandel på
ungefär 40 % när det gäller militär optoelektronik. Den enda överlappningen av betydelse i de båda
bolagens verksamhet gäller utrustning för termografi i Tyskland, där Daimler-Benz och Carl Zeiss var
de enda tillverkarna. En order som gavs till det israeliska bolaget, ELOP, i samband med ett projekt
för att förbättra LEOPARD 2-tankens stridsduglighet visar att samriskföretagets agerande på den tyska
marknaden för termografiutrustning kommer att vara ganska begränsad, eftersom det tyska
försvarsdepartementet kan byta till internationella leverantörer.

Thomson/Teneo/Indra (22.08.95)

Kommissionen godkände att THOMSON-CSF, ett dotterbolag till det franska bolatet THOMSON SA,
förvärvar 25 %, minus en aktie, av aktiekapitalet i INDRA SISTEMAS SA (INDRA), ett dotterbolag
till den spanska offentliga gruppen TENEO SA. I ett aktieägaravtal mellan Thomson och Teneo
garanterades att Indra skulle verka under gemensam kontroll av Thomson-CSF och Teneo.

Thomson är ett holdingbolag som kontrolleras av den franska staten, med två huvuddotterbolag:
Thomson Consumer Electronics, som är verksamt på området för framtagning, utveckling och
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tillverkning av elektroniska produkter för allmänheten och Thomson-CSF, som är verksamt på området
för professionell elektronik och försvarssystem. Deras huvudsakliga styrka ligger på området för
flygplansutrustning, kommunikations- och kommandonätverk, uppspårningssystem, missilsystem,
elektronik- och informationsteknik. Indra är verksamt på området för professionell elektronik genom
dotterbolag som arbetar på försvarsområdet och med integrering av militär och civil teknik, rådgivning
och datatjänster, kontrollsystem och kommunikation och rymdelektronik.

Det förekommer ingen egentlig överlappning, eftersom parterna i stort sett utövar sin verksamhet med
jämförbara produkter på geografiskt skilda marknader. Följaktligen ledde transaktionen inte till någon
särskild ökning av marknadsandelar. Dessutom förändrade inte transaktionen de nationella
marknadernas nuvarande struktur, eftersom möjligheten för andra starka konkurrenter och nytillkomna
på marknaden att expandera i allt väsentligt förblev oförändrade.

Seagate/Conner (17.11.95)

Kommissionen godkände en transaktion genom vilken Seagate Technology Inc. skulle göra en fusion
med Conner Peripherals Inc. Båda bolagen är registrerade i USA.

Den relevanta produktmarknaden är marknaden för hårddiskenheter, som är uppdelad i tre delar:
drivenheter för PC och Notebooks, 3,5"-drivenheter (för närvarande ungefär 90 % av marknaden) som
till övervägande del används för desktop-datorer och drivenheter för 5,25" och större format som
används i servrar, minidatorer och stordatorer. Efter att ha analyserat prissättningen,
distributionskostnader, tillverkarnas synpunkter och inköpsmönster kom kommissionen fram till att den
relevanta geografiska marknaden för hårddiskenheter förmodligen är global och med säkerhet omfattar
åtminstone EU-länderna.

Den enda sektor där en överlappning ledde till en betydande marknadsandel är marknaden för 3,5"-
drivenheter, där en marknadsandel på strax under 40 % skulle uppnås. Inom denna sektor verkar tre
andra konkurrenter med andelar över 10 %, och en av dem med mer än 20 %. Efter att ha tagit i
beaktande det aktuella höga konkurrenstrycket på produktmarknaden, konkurrenternas
investeringsplaner och den mycket snabba tillväxten på marknaden, kom kommissionen fram till att
fusionen inte ger upphov till några allvarliga tvivel när det gäller förenligheten med den gemensamma
marknaden.

1.6. Industritillverkade varor, mekaniska

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.5.95)

Ingersoll-Rand, ett amerikanskt bolag som tillverkar maskinell utrustning för byggsektorn och andra
sektorer förvärvade Clark Equipment, ett annat amerikanskt bolag som är verksamt inom sektorn för
utrustning till byggindustrin.

Den 13 april 1995 avslutade Clark Equipment försäljningen av sin aktieandel på 50 % i det
nederländska företaget VME, som också tillverkar utrustning till byggindustrin. Till följd av denna
tidigare avyttring var Clark Equipments EU-omsättning mindre än 250 miljoner ecu. Kommissionen
fattade därför ett beslut i enlighet med artikel 6.1 a, eftersom Ingersoll-Rands förvärv av Clark
Equipment inte har någon sådan gemenskapsaspekt som avses i koncentrationsförordningen.
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ATR/BAE (25.07.95)

Kommissionen beslutade att samriskföretaget bestående av Aérospatiale, Alenia och British Aerospace
inom området för regionala flygtransporter inte innebar någon koncentration i den mening som avses
i koncentrationsförordningen. Transaktionen behandlades därför enligt förfarandet för strukturella
samriskföretag enligt artikel 85 i Romfördraget.

Aérospatiale och Alenia, redan integrerade inom ATR, och British Aerospace anmälde ett
samriskföretag , som skulle inkludera hela deras verksamhet på området för regionala flygtransporter,
till kommissionen enligt koncentrationsförordningen. Verksamheten på området för regional flygtrafik
består av produktionen inom ATR, inklusive planen ATR 42 och ATR 72, BAe:s turbopropplan
Jetstream och jetplanet Avro för regional trafik. Samriskföretaget bildades för att handha
genomförbarhetsstudier gällande nya flygplan, och avser att successivt omfatta den verksamhet som
är förknippad med deras befintliga produktområden.

Enligt kommissionens analys skulle samriskföretaget inte verka fullt ut under sin inledande fas,
eftersom resultatet av genomförbarhetsstudierna är osäkert och eftersom förenandet av den befintliga
verksamheten när det gäller flygplan inte kommer att innebära mycket mer än ett gemensamt
försäljningskontor. Dessutom ansågs planerna för den vidare integrationen vid det tillfället vara alltför
osäkra för att transaktionen skulle anses innebära ett fullt ut fungerande samriskföretag. Följaktligen
ansågs denna transaktion inte omfattas av förordningen.

1.7. Transport och resor

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

Den 30 maj 1995 anmälde Siemens AG och Babcock International Group plc till kommissionen sin
överenskommelse om att genom sina respektive dotterbolag i Förenade kungariket, Siemens plc och
Babcock International Ltd, bilda ett samriskholdingbolag, Railcare Ltd, som skall bedriva verksamhet
inom sektorn för järnvägstransporter, framför allt i Förenade kungariket.

Samriskföretaget, som bildas inom ramen för privatiseringen av British Rail, skulle huvudsakligen vara
verksamt inom två områden när det gäller järnvägsvagnar (inklusive lok), nämligen underhåll och
renovering. Därför lade samriskföretaget nyligen bud på och förvärvade två underhållsverkstäder (klass
5) i Wolverton och Springburn, från the British Railways Board. Affären skulle avslutas genom att
samriskföretaget förvärvade Babcock International Ltd:s affärsverksamhet för design, leverans och
renovering av interiör för järnvägsvagnar, Tickford Rail Ltd.

I sin verksamhet med underhåll och renovering av järnvägsvagnar i Förenade kungariket kommer
samriskföretaget Railcare Ltd att utsättas för hård konkurrens från viktiga företag såsom GEC Alsthom,
ABB Transportation och Bombardier, som redan har en stor andel. Följaktligen kom kommissionen
fram till att den föreslagna affären inte skulle leda till att en dominerande ställning skapas eller
förstärks, varför kommissionen beslutade att inte motsätta sig transaktionen.
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GRS Holding (11.12.95)

Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

Kommissionen godkände att Noruma förvärvade Angel Train Contracts Ltd samt att Charterhouse
Development Capital Holdings Ltd förvärvade Porterbrook Leasing Co Ltd. Dessa båda affärer är steg
på vägen i privatiseringen av British Rail. Den rullande materielen för persontransport på järnväg, som
tidigare ägdes av British Railways Board, var uppdelade på tre ROSCO:s, företag som arbetar med
rullande materiel. Vart och ett av dem har en ungefärlig marknadsandel på 33 %, vilket beror på att
varje företag var garanterat ungefär lika stora andelar av befintligt rullande materiel med likvärdig
genomsnittsålder. Dessutom fördelades lika stora andelar av de existerande driftsavtalen med 25
"TOC", företag som driver tågtrafik, mellan de tre företagen som bedriver verksamhet med rullande
materiel.

Syftet med försäljningen av ROSCO:s är att införa konkurrens på marknaden för rullande materiel för
persontransporter. Kommissionen konstaterade att det i början kan tyckas som om konkurrensen skulle
bli begränsad på grund av de tre ROSCO:s marknadsandelar. Den konstaterade emellertid vidare att
TOC:s, vid förnyandet av driftsavtalen, skulle kunna välja mellan olika företag som arbetar med
rullande materiel för persontransporter. Det kommer dessutom inte att finnas några lagliga restriktioner
eller licenskrav (förutom av säkerhetsskäl) som skulle hindra andra aktörer från att komma in på
marknaden.

Tillämpningen av artikel 3.5 c i koncentrationsförordningen, som stadgar hur transaktioner som
genomförs av finansiella holdingbolag skall behandlas, diskuteras i beslutet om
Charterhouse/Porterbrook Leasing Company.

1.8. Telekommunikationer

Kommissionen fattade ett antal beslut gällande transaktioner inom telekommunikationssektorn under
1995. Ärendet Omnitel avsåg upprättandet av ett konsortium som beviljades den andra
mobiltelefonlicensen i Italien. Kommissionen fann att transaktionen inte skulle innebära en
koncentration, eftersom några av moderbolagen var verksamma på marknaden för mobiltelefoner i
andra länder. Kommissionen ansåg att moderbolagen därför kunde konkurrera med samriskföretaget
via dessa bolag genom att erbjuda GSM-standardmobiltelefoner och roaming-avtal mellan
mobiltelefonoperatörer. Transaktionen prövades följaktligen i enlighet med förfarandet för kooperativa
samriskföretag.

Samtliga övriga stora telekommunikationsärenden under 1995 gällde upprättandet av eller utvidgning
av befintliga samriskföretag för att dra fördel av den pågående avregleringen av
telekommunikationerna i Europeiska unionen. Ärendet Telenordic/BT/Teledanmark gällde bildandet
av ett nytt samriskföretag för att dra fördel av den redan avreglerade telekommunikationsmarknaden
i Sverige. Ärendena Cable  and  Wireless/Veba och British  Telecom/VIAG gällde båda transaktioner
där tyska bolag med vissa telekommunikationsintressen (inklusive befintlig privat infrastruktur) bildat
samriskföretag med brittiska telekommunikationsföretag med förväntan om en avreglering såväl av den
tyska som av andra telekommunikationsmarknader under 1998. Dessa tre ärenden godkändes enligt
koncentrationsförordningen. Ärendet Albacom gällde ett samriskföretag mellan British Telecom och
BNL, en italiensk bank, för att bilda ett bolag i Italien som skall erbjuda särskilda nätverkstjänser som
har avreglerats i Italien samt andra tjänster när de i sin tur blir avreglerade. Den begränsade perioden
för gemensam kontroll som parterna kommit överens om var inte tillräckligt lång för att verksamheten
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skulle anses vara gemensamt kontrollerad enligt koncentrationsförordningens lydelse. BT:s förvärv av
ensamkontroll nådde inte upp till tröskelvärden för omsättning i koncentrationsförordningen.

Ärendet Unisource/Telefonica innefattande införlivandet av Telefonica, den spanska
telekommunikationsoperatören, i Unisource-konsortiet, som redan inkluderar svenska Telia,
nederländska PTT Telecom och schweiziska PTT. Unisource var verksamt på ett antal områden medan
Telefonica bidrog med sin satellitservicetjänst och svarade för en form av gemensam drift av sin
dataserviceverksamhet med Unisource. Telefonica kunde av rättsliga skäl inte bidra med sin
dataverksamhet fullt ut. På grund av avtalet om driften som träffades för datatjänster och på grund av
att andra verksamheter som skulle överföras till det nya bolaget inte var av koncentrerande karaktär,
ansågs transaktionen inte leda till en koncentration och prövades i stället i ett förfarande enligt
artikel 85.

1.9. Bankväsende och finansiella tjänster

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

Kommissionen godkände en transaktion genom vilken två japanska kreditinstitutioner, the Mitsubishi
Bank Limited och the Bank of Tokyo Ltd skulle genomföra en fusion. Den nya enheten som skulle
bildas genom transaktionen skulle kallas "The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" och bli en av de
största bankerna i världen.

Huvuddelen av affärsverksamheten för båda bankerna bedrivs utanför gemenskapen, framför allt på
deras hemmamarknader, varför koncentrationens primära effekter kommer att märkas utanför
gemenskapen. Inom gemenskapen är båda bankerna etablerade i stora EU-länder, där de huvudsakligen
ägnar sig åt att tillhandahålla lån och krediter till affärsverksamheter. Den nya enheten som skulle
bildas genom fusionen skulle emellertid inte inneha några betydande marknadsandelar på någon
produktmarknad eller på någon geografisk marknad inom gemenskapen.

Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

Kommissionen godkände en koncentration mellan Chemical Banking Corporation och The Chase
Manhattan Corporation, som rankades som fjärde respektive sjätte största banken i USA.

Huvuddelen av dessa bankers verksamhet är lokaliserad till USA, och koncentrationen skulle ha sin
största inverkan på USA och de internationella marknaderna. Båda bankerna är verksamma inom EU
när det gäller investering, affärsbanker och finansiella handelsaktiviteter, men deras sammanlagda
marknadsandel hindrar inte konkurrens, varken på nationella eller internationella marknader.

1.10. Försäkringsbranschen

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

Kommissionen godkände att det tyska försäkringsbolaget Allianz förvärvar det schweiziska
försäkringsbolaget Elvia och det italienska försäkringsbolaget Lloyd Adriatico. I det ursprungliga
avtalet mellan säljaren, Schweizer Rückversicherungsgesellschaft, och Allianz föreskrevs också att
Allianz skulle förvärva den majoritetsandel i den tyska försäkringskoncernen Vereinte som Schweizer
Rück innehade. Med tanke på de eventuella konkurrensproblem som skulle kunna uppstå på den tyska
försäkringsmarknaden har Allianz och Schweizer Rück emellertid senare kommit överens om att
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Schweizer Rück tillsvidare skall behålla kontrollen över Vereinte, och en affärsbank har fått i uppdrag
att söka efter en köpare som är i stånd att erbjuda erforderliga garantier. Därigenom kan Allianz inte
vid något tillfälle utöva ett avgörande inflytande över Vereinte.

Elvia är nästan uteslutande verksamt på den schweiziska marknaden, medan Lloyd huvudsakligen är
verksamt på den italienska marknaden. Inom den gemensamma marknaden kommer framför allt den
italienska marknaden att beröras av förvärvet. Genom förvärvet kommer Allianz marknadsandel i
Italien att uppgå till 11 % för livförsäkringar och 16 % för sakförsäkringar. På båda områdena
konfronteras Allianz med starka konkurrenter som t.ex. Generali och Fondiaria-koncernen.
Kommissionen har därför kommit fram till att transaktionen inte leder till skapandet av en
dominerande ställning och således är förenlig med den gemensamma marknaden.

UAP/Sunlife (21.8.95)

Kommissionen godkände en transaktion genom vilken den franska koncernen inom bank- och
försäkringsområdet UAP förvärvar den exklusiva kontrollen av den brittiska försäkringskoncernen Sun
Life. 

Sun Life, som framförallt är verksamt inom livförsäkringssektorn i Förenade kungariket, har sedan
1991 kontrollerats gemensamt av UAP och Liberty Life Group som är en i Sydafrika baserad koncern
inom området för försäkringar och finanstjänster. Genom transaktionen förvärvar UAP samtliga aktier
som ägs av Liberty Life i Sun Life och blir därigenom ensam ägare av företaget. Koncentrationen
medför inga konkurrensproblem då ingen betydande överlappande verksamhet förekommer vare sig
i Förenade kungariket eller i någon annan medlemsstat inom EU.

1.11. Mediaindustri

CLT/Disney/Super RTL (17.5.95)

Europeiska kommissionen godkände inrättandet av ett samriskföretag mellan CLT och Disney, Super
RTL, som är en kanal med familje- och barninriktning. Super RTL är tänkt att vara en kanal med fritt
tillträde tillgänglig i Tyskland via kabel och satellit.

Genom sina dotterföretag äger CLT (Compagnie Luxembourgeois de Telediffusion) 50 % av kanalen
och Walt Disney Company äger resterande 50 %. CLT har också andelar i två andra tyska TV-kanaler
- RTL Plus och RTL 2. Utöver Super RTL är Disney inte närvarande på den tyska marknaden för TV
med fritt tillträde. Emellertid säljer Disney filmer och TV-rättigheter till tyska TV-kanaler.

Det är tänkt att den nya kanalen skall konkurrera med övriga kanaler med allmän inriktning som är
fritt tillgängliga i Tyskland. Även om det just nu inte existerar några specifikt barninriktade kanaler
finns det planer för två sådana kanaler: en TV-kanal med fritt tillträde och en betal-TV-kanal. Då den
nya kanalen vid sin tillkomst inte hade några marknadsandelar på marknaden för TV-reklam på tysk
TV med fritt tillträde väckte dess tillkomst inga tvivel huruvida den var förenlig med den
gemensamma marknaden eller ej. Med tanke på konkurrensstrukturen på den tyska marknaden för TV-
reklam, så skulle detta gälla även om de andra kanalerna i vilka CLT har andelar (RTL Plus och RTL
2) togs med i beräkningen. På marknaden för film- och TV-rättigheter finns det, Disneys stora
filmkatalog till trots, andra konkurrenter som kan förse samriskföretaget och andra kanaler med
liknande program. Följaktligen gav transaktionen inte upphov till några allvarliga tvivel på denna
marknad.
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Härutöver har Disney och CLT undertecknat ett licensavtal om licenser för programrättigheter från
Disney till CLT, inklusive underlicenser till Super RTL. Då det inte skulle vara möjligt att särskilja
det stora licensavtalet från bestämmelserna för underlicenser för programrättigheter till samriskföretaget
ansågs avtalet inte vara direkt kopplat till och nödvändigt för koncentrationen och omfattas därför inte
av beslutet om godkännande.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

Transaktionen avser Havas förvärv av Groupe de la Cité och ett antal andra tidningsföretag. Groupe
de la Cité som sysslar med bokutgivning har fram till nu kontrollerats gemensamt av Havas och
Alcatel Alsthom. Från och med nu kommer företaget att kontrolleras av endast Havas. Transaktionen
gäller således en övergång från gemensam kontroll till ensam kontroll. Med beaktande av att Havas
inte i övrigt är närvarande på förlagsmarknaden och att det finns andra viktiga konkurrenter på
marknaden för franskspråkig litteratur (t.ex. Hachette och Flammarion) drog kommissionen slutsatsen
att transaktionen inte bör ge upphov till eller förstärka en dominerande ställning. 

De övriga förvärvade företagen är huvudsakligen verksamma inom pressektorn. Fram till nu har de
kontrollerats av Alcatel Alsthom ensamt och hädanefter kommer de att kontrolleras av Havas ensamt.
På pressområdet gör kommissionen skillnad på läsarmarknad (försäljning av tidningar till läsarna) och
marknaden för försäljning av annonsutrymme. Kommissionen har konstaterat att Havas och de
förvärvade företagen inte var konkurrenter på läsarmarknaden. Faktum är att den förstnämnda är
verksam inom området för fackpress och inom området för ekonomiska och finansiella tidskrifter
medan de sistnämnda ger ut tre titlar avsedda för den stora allmänheten och två veckotidningar om
aktuella händelser inom politiken och i allmänhet. För att analysera situationen på marknaden för
försäljning av annonsutrymme använde sig kommissionen av ett flertal metoder, bland annat samma
metod som det franska konkurrensverket använde sig av för att studera närmandet mellan L'Express
och Le Point under 1993. Oavsett vilken metod som använts har kommissionen dragit slutsatsen att
transaktionen inte ger upphov till några konkurrensproblem eftersom de berörda titlarna inte ges ut på
samma marknad och det finns andra konkurrenter (Groupe Perdriel som ger ut Nouvel Observateur
och Challenges, Groupe Hersant som ger ut le Figaro Magazine och Groupe Filipacchi som ger ut
Paris Match).

- Sammanfattning av beslut som tagits i enlighet med artikel 8 rådets förordning (EEG) nr
4064/89

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.2.95)

Kommissionen tillkännagav att Mercedes-Benz AG (Mercedes) föreslagna köp av Karl Kässbohrer
Fahrzeugwerke GmbH (Kässbohrer) är förenligt med den gemensamma marknaden. Kommissionen
drog med utgångspunkt från sina omfattande undersökningar slutsatsen att den föreslagna
koncentrationen inte skulle leda till uppkomsten av eller en förstärkning av en dominerande ställning. 

Mercedes-Benz är Europas ledande leverantör av bussar och har en litet större total marknadsandel än
Volvo. Kässbohrer är den fjärde största leverantören av bussar. Även om marknaden för bussar i hela
den europeiska unionen skulle komma att påverkas ansåg kommissionen att det krävdes särskild
uppmärksamhet på den tyska marknaden. Marknaden karaktäriserades av låg import, beroende på att
kunderna var trogna sitt märke och att det fanns ett nära förhållande mellan kunden och leverantören.
Mot denna bakgrund ansåg kommissionen att den tyska bussmarknaden var en nationell marknad. 
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Mercedes-Benz och Kässbohrer hade år 1993 en sammanlagd marknadsandel på 57 % av den tyska
bussmarknaden. Den totala bussmarknaden består av tre underavdelningar: stadsbussar, bussar i trafik
mellan städer och turistbussar. Parternas sammanlagda marknadsandelar inom var och en av dessa
underavdelningar var 44 % respektive 74 % och 54 %. Emellertid är gränserna mellan
underavdelningarna inte fasta och det är jämförelsevis lätt att ställa om produktionen från en busstyp
till en annan.

Även om marknadsandelen av den totala bussmarknaden och av de enskilda marknadssegmenten var
hög, drog kommissionen slutsatsen att det skulle komma att finnas tillräckliga begränsningar av
Mercedes handlingsfrihet på den tyska marknaden. Två konkurrenter fanns redan på den tyska
marknaden, MAN och Neoplan, vars marknadsandelar kunde förväntas öka efter sammanslagningen
eftersom vissa bussbolag troligtvis skulle vilja ha kvar åtminstone två oberoende leverantörer. Den
eventuella konkurrens som kan skapas av europeiska tillverkare utanför Tyskland var av avgörande
betydelse och kommer att leda till en gradvis öppning av den tyska marknaden. Leverantörer utanför
Tyskland har redan utvecklat bussar som kan möta den tyska marknadens krav. Dessutom förväntas
de tyska bussbolagen att i ökande omfattning vända sig till andra europeiska konkurrenter för att uppnå
en utjämningseffekt på den tyska marknaden. De privata och offentliga bussbolagens organisationer
lade särskild vikt vid detta. Genom Europeiska unionens direktiv, om offentlig upphandling som gör
det obligatoriskt att infordra anbud från hela Europa för större delen av alla köp av bussar för trafik
såväl inom som mellan städer, befrämjas också en gradvis öppning av den tyska marknaden. 

Mercedes har åtagit sig att leverera motorer till bussar som är avsedda att säljas inom EES och som
producerats av tillverkare som inte har någon egen motortillverkning och inte är knutna till någon
annan motorleverantör. Dessutom har Mercedes förbundit sig att ge säljrepresentanter och
kontraktsbundna verkstäder inom Kässbohrers nätverk tillåtelse att åta sig försäljnings- och
serviceuppdrag för icke-tyska tillverkares räkning, samt för dessas dotterföretag. 

Siemens/Italtel (17.2.95)

Kommissionen beslutade att godkänna koncentrationen mellan Siemens italienska dotterföretag för
tillverkning av teleutrustning(Siemens Telecomunicazioni SpA) och Italtel som är ett dotterföretag
inom STET-koncernen och som tillverkar teleutrustning. STET är ett holdingbolag som också
kontrollerar de italienska allmänt tillgängliga telenätoperatörerna, och som nyligen integrerades med
Telecom Italia.

Efter den inledande månadslånga bedömningsperiod som föreskrivs i koncentrationsförordningen ansåg
kommissionen att den föreslagna transaktionen väckte frågor av både horisontal och vertikal karaktär
på marknaderna för teleutrustning för allmänt tillgängliga nät och att det var tvivelaktigt huruvida den
var förenlig med den gemensamma marknaden eller ej. Horisontalt skulle samriskföretaget ha en
avsevärd marknadsandel på marknaden för utrustning för offentliga televäxlar och
transmissionsutrustning i Italien. I de andra EES-länderna skulle transaktionen inte komma att få några
större effekter eftersom Italtels försäljning främst begränsades till Italien. Vertikalt skulle
samriskföretaget mellan Siemens och Italtel till en del komma att ägas av sin största kund.

Under den andra fasen av undersökningen då kommissionen samrådde med ett stort antal tillverkare
av teleutrustning och telenätoperatörer framkom det att trots de avsevärda marknadsandelarna så skulle
skapandet av samriskföretaget inte resultera i någon dominerande ställning på marknaden.
Kommissionen beaktade det faktum att marknaderna för teleutrustning håller på att förändras och att
introduktionen av ny teknik på marknaden på lång sikt skulle kunna resultera i stora förändringar i
industristrukturen. Kommissionen tog framförallt hänsyn till 
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i) möjligheten att den tekniska utvecklingen kan skapa stora förändringar, 
ii) de effekter som lagstiftning om standardisering och offentlig upphandling kan ha på öppnandet

av de nationella marknaderna, samt
iii) den fortsatta avregleringen av teletjänster och framförallt av infrastrukturer för

telekommunikation, som framöver kommer att leda till världsomspännande marknad för
teleutrustning för allmänt tillgängliga nät.

Effekterna av denna kombination av tendenser har redan visat sig inom området för mobila
kommunikationer, där definitionen av en europeisk standard (GSM), avregleringen av tjänster och
framförallt avregleringen av infrastrukturerna idag har resulterat i skapandet av en europeisk, om än
inte världsomspännnade, marknad för försörjningen av teleutrustning.

Avseende den vertikala kopplingen mellan det nya samriskföretaget och STET uppmärksammades att
de fördelar som kunde uppkomma genom att Telecom Italia beviljade samriskföretaget förmåner skulle
komma att delas med Siemens. Genom transaktionen minskas således STET:s och Telecoms objektiva
intresse av att favorisera samriskföretaget. Siemens skulle bara komma att få direkt inflytande över
utrustningsleverantören (Italtel) och skulle inte komma att få något som helst inflytande över
telenätoperatören(Telecom Italia) eller dess moderföretag (STET). 

För det tredje har skillnaden mellan tjänste- och tillverkningsverksamheternas intressen inom STET-
koncernen ökat genom skapandet av Tecnitel vars huvudfunktion är att övervaka STET:s
tillverkningsverksamhet.

Under förfarandets gång försäkrade STET kommissionen att STET inte skulle inkräkta på Telecom
Italias inköpspolitik, framförallt inte med avseende på val av leverantörer, samt att det skulle göras
klar åtskillnad mellan de olika styrelserna, mellan verkställande direktörer och i allmänhet på ledningen
av Telecom Italia, Tecnitel och företagen i Italtel-gruppen.

På de övriga berörda marknaderna, mobila kommunikationsnät och privat teleutrustning, bekräftade
undersökningen att avregleringen redan har resulterat i en god konkurrenssituation på marknaden och
att samriskföretagets ställning i dessa sektorer inte ger upphov till konkurrensproblem.

Nordic Satellite Distribution (19.7.95) 

Kommissionen förklarade det föreslagna samriskföretaget NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION
(NSD) i dess aktuella form oförenligt med den gemensamma marknaden och med EES-avtalet.
Emellertid förklarade sig kommissionen villig att ta emot nya förslag från parterna.

NSD var tänkt som ett samriskföretag mellan Norsk Telekom A/S (NT), TeleDanmark A/S (TD) och
Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) där var och en av parterna skulle äga en tredjedel av
företaget. Parterna som skulle delta i NSD var tre mycket starka aktörer inom den nordiska televisions-
och mediaindustrin:

- NT var Norges största kabel-TV-operatör med cirka 30 % av anslutningarna. NT kontrollerade
satellitkapaciteten på positionen 1° västlig bredd (en av de två nordiska positionerna)och var
en viktig betal-TV-distributör i Norge genom dotterföretaget Telenor CTV.
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- TD var den största kabel-TV-operatören i Danmark med cirka 50 % av anslutningarna och
företaget skulle ha ett legalt monopol för sina kabeltelevisionssändningar fram till 1 januari
1998, som är sista dagen för avreglering av telekommunikationsmarknaden. TD och Kinnevik
kontrollerade huvuddelen av satellitkapaciteteten på satellitpositionen 5° ostlig bredd (den
andra nordiska positionen). 

- Kinnevik var ett svenskt konglomerat med intressen i TV-programproduktion, tidskrifter och
dagstidningar såväl som inom stål-, papper- och förpackningsindustrin och på
telekommunikationsområdet. Kinnevik var den viktigaste leverantören av nordiska satellit-TV-
program, bland annat de mycket populära kanalerna TV3, TV6 och Z-TV samt betalkanalen
TV1000. Företaget var den största distributören av betal-TV i Norden genom sina Viasat-
företag. Kinnevik hade en viktig andel i Kabelvision, det näst största kabel-TV-företaget i
Sverige, samt i TV4, den största reklamfinansierade svenska TV-kanalen. 

NSD hade för avsikt att sända TV-program per satellit till kabel-TV-operatörer och hushåll som via
egen parabol har tillgång till satellit-TV (marknaden för "direkt hemmamottagning"). NSD i den
föreslagna formen skulle leda till en koncentration av verksamheterna hos NT, TD och Kinnevik, som
skulle resultera i en starkt vertikalt integrerad transaktion när det gäller allt från produktion av TV-
program och utnyttjande av satelliter och kabel-TV-nät till tjänster för betal-TV och andra kodade
kanaler.

Kommissionen fann vid undersökningen att samriskföretaget NSD i den form som de föreslagits skulle
kunna åstadkomma eller förstärka en dominerande ställning på tre marknader:

i) NSD skulle få en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållande av
relästationskapacitet för satellit-TV i Norden(Danmark, Norge, Sverige och Finland);

ii) TD:s dominerande ställning på den danska marknaden för utnyttjande av kabel-TV-nätet skulle
stärkas; och

iii) NSD skulle få en dominerande ställning på marknaden för betal-TV via satellit och andra
kodade kanaler för direkt hemmamottagning.

Transaktionen är vertikalt integrerad och detta innebär att positionerna på marknaderna i efterföljande
led (kabel-TV och betal-TV) förstärker positionerna på marknaderna i föregående led (satellit
relästationer, tillhandahållande av program) och tvärtom. Parterna skulle överallt kunna uppnå sådana
starka ställningar att de skulle kunna utestänga andra konkurrenter från den nordiska marknaden för
satellit-TV. Därför liknar transaktionen i viss mån samriskföretaget MSG Media Service, som föreslogs
av Bertelsman, Kirch Group och Deutsche Telecom och som stoppades av kommissionen hösten 1994.

De berörda marknaderna befinner sig just nu i en övergångsfas eftersom marknaden för
telekommunikation håller på att liberaliseras och det kontinuerligt utvecklas ny teknik och tjänster. I
denna situation fick kommissionens beslut en särskild betydelse då de framtida marknadsstrukturerna
var och är på väg att definieras. Kommissionen agerade därför på ett sådant sätt att konkurrenter inte
skulle komma att utestängas från de framtida marknaderna.

Emellertid medgav kommissionen att samriskföretag och framförallt transnationella samriskföretag kan
ha en viktig funktion i utvecklingen av media- och telekommunikationssektorn till dess fulla potential.
Dessutom har kommissionen som praxis att ta hänsyn till nya utvecklingstendenser. Parterna
uppmanades därför att lägga fram planer för ett ändrat projekt, som skulle vara förenligt med den
gemensamma marknaden och EES-avtalet.
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RTL/Veronica/Endemol (20.9.95)

Kommissionen beslutade att det nederländska TV-samriskföretaget Holland Media Groep SA (HMG)
inte kunde godkännas i enlighet med gemenskapens koncentrationsförordning. Inrättandet av HMG har
följaktligen förklarats oförenligt med den gemensamma marknaden.

HMG är ett samriskföretag mellan RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica Omroeporganisatie
(Veronica) och Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). RTL:s moderföretag är CLT, en radio-
och TV-sändningskoncern i Luxemburg och VNU, en holländsk förlagskoncern. RTL har fört över sin
radio- och TV-verksamhet i Nederländerna till HMG, framförallt de båda kommersiella TV-kanalerna
RTL4 och RTL5. En tredje kanal har integrerats med HMG via Veronica som blev en kommersiell
kanal fullt ut från och med den 1 september 1995. Det andra stora moderföretaget, Endemol, är
Nederländernas största oberoende TV-programproducent.

Kommissionens undersökning av ärendet inleddes efter en begäran från den nederländska regeringen.
Utan denna begäran skulle kommissionen inte ha behörighet att behandla ärendet eftersom de
tröskelvärden för omsättning som fastställs i koncentrationsförordningen inte uppnåddes. Då
tröskelvärdena inte uppnås stannar domsrätten kvar inom de enskilda medlemsstaterna. Emellertid har
en medlemsstat i enlighet med artikel 22 i förordningen rätt att begära att kommissionen behandlar
ärendet, under förutsättning att handeln mellan medlemsstaterna påverkas genom ärendet. Eftersom
transaktionen inte kan upphävas med stöd av bestämmelserna i artikel 22 tilläts parterna att fullfölja
transaktionen.

Före bildandet av samriskföretaget fanns det nio stora offentliga organisationer för radio- och TV-
utsändning i Nederländerna som delar på tre kanaler - Nederland 1, 2 och 3. Härutöver finns det två
allmänna kommersiella kanaler, RTL4 och RTL5, samt ett antal utländska kanaler som är tillgängliga
via kabelnätverk, som täcker 95 % av landet. Den sammanlagda marknadsandelen för Nederland 1,2
och 3 var 50 % år 1994, baserat på den genomsnittliga årliga tittarandelen (för bästa sändningstid).
Den sammanlagda marknadsandelen för RTL4 och RTL5 var cirka 32 % (även här för bästa
sändningstid). Fram till den 1 september 1995 delade Veronica Nederland 2-kanalen med två andra
offentliga radio- och TV-utsändningsorganisationer och hade bara sändningar under två och en halv
dag i veckan. Veronica har nu, som kommersiell kanal inom HMG, sändningar under sju dagar.

På grundval av undersökningarna drog kommissionen slutsatsen att HMG med sina tre kanaler skulle
komma att uppnå en mycket stark ställning på den nederländska marknaden för TV-sändning, något
som troligtvis resulterar i en tittarandel om mer än 40 %. Följden härav blir att de offentliga radio-
och TV-utsändningsorganisationernas tittarandel minskas avsevärt. Således skulle HMG bli den största
TV-utsändningsorganisationen i Nederländerna.

Vilka marknadspositioner TV-utsändningsorganisationer intar på marknaden för TV-reklam bestäms
i stor utsträckning av vilka tittarandelar de har. HMG skulle som ett resultat av sin höga tittarandel
bli den ojämförligt starkaste aktören på den nederländska marknaden för TV-reklam. Under 1994 hade
de båda RTL-kanalerna marknadsandelar på omkring 50 % på reklammarknaden även om deras
tittarandel bara var 32 %. Om Veronica-kanalen lades till skulle HMG:s marknadsandel troligtvis
komma att överstiga 60 %. Styrkan hos HMG låg i att företaget kunde täcka in de målgrupper som
är viktigast för reklamkunderna genom att samordna sändningsprogrammen för sina tre kanaler, något
som skulle vara svårare att göra för de tre offentliga kanalerna. HMG:s styrka på marknaden skulle
troligtvis också ha negativa effekter för mindre konkurrenters möjligheter att konkurrera på den
nederländska marknaden för TV-reklam och göra det svårare för nya aktörer att komma in på
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marknaden. Kommissionen drog slutsatsen att HMG skulle komma att uppnå en dominerande ställning
på marknaden för TV-reklam i Nederländerna.

Kommissionen ansåg att Endemol, som är den största fristående nederländska TV-programproducenten,
redan var i en dominerande ställning på den nederländska marknaden för produktion av TV-program.
Frånsett Endemol var marknaden mycket splittrad och de fåtaliga producenterna var, oavsett storlek,
mycket små jämfört med Endemol. Genom att delta i HMG fick Endemol en strukturell koppling till
den största TV-utsändningsorganisationen i Nederländerna och företräde hos den största köparen på
den nederländska marknaden för produktion av TV-program. Resultat av detta blev att Endemols redan
starka position på marknaden skulle komma att stärkas ytterligare.

Kommissionens beslut om att samriskföretaget HMG var oförenligt med den gemensamma marknaden
hindrade inte HMG från att fortsätta med sin verksamhet. De åtgärder som behövs för att återställa
effektiv konkurrens på den nederländska marknaden för TV-reklam och TV-produktion kommer att
vidtas senare. Kommissionen uppmanade parterna att fram till dess föreslå lämpliga åtgärder för detta
ändamål.

Orkla/Volvo (20.9.95)

Koncentrationen mellan Ringnes (Orkla) och Pripps (Volvo) godkändes med avseende på Sverige och
förklarades tillåten i Norge i enlighet med EES-avtalets bestämmelser under det att vissa villkor
uppfylldes. Under undersökningen fastslog kommissionen att det föreslagna samriskföretaget skulle
komma att ha avsevärd andel av den norska marknaden för öl (mer än 75 %). På de enskilda relevanta
produktmarknaderna, för öl som säljs till återförsäljare och till hotell och cateringbranschen, gjordes
bedömningen att det föreslagna samriskföretagets marknadsandelar skulle komma att ligga på samma
nivåer. 

Varken återförsäljarbranschen eller hotell- och restaurangbranschen ansågs ha tillräcklig köpkraft för
att hålla stånd gentemot det föreslagna samriskföretaget. Dessutom ansågs det, inom ramen för
gällande norsk lagstiftning, finnas små möjligheter för ökad import eller för att nya märken skulle
etablera sig på marknaden för att motverka det nya företaget. 

Följaktligen ansåg kommissionen att den föreslagna koncentrationen skulle ge upphov till en
dominerande ställning genom vilken den effektiva konkurrensen inom en stor del av det område som
täcks av EES-avtalet avsevärt skulle förhindras.

Som svar på kommissionens farhågor och för att undvika ett beslut om förbud erbjöd sig parterna att
göra ändringar i den ursprungligen planerade koncentrationen. Ändringen dvs. försäljningen av
Hansabryggeriet som igång varande företag under 1996, godtogs av kommissionen och härigenom
undanröjdes de konkurrensproblem som orsakats av ursprungsplanen. 

ABB/Daimler Benz (18.10.95)

Kommissionen godkände inte det föreslagna samriskföretaget mellan ABB och Daimler Benz förrän
parterna erbjudit sig att avveckla delar av verksamheten för att åtgärda konkurrensproblemen. Som svar
på kommissionens farhågor om att transaktionen skulle leda till uppkomsten av en duopol-ställning
på den tyska marknaden för spårvagnar (inklusive andra lättare järnvägsfordon) och tunnelbanetåg har
parterna gått med på en försäljning av Kiepe Elektrik GmbH (ett dotterföretag till Daimler Benz) som
specialiserade sig på elektrisk utrustning till tåg av dessa slag. Detta innebär att en kompetent
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leverantör av elektrisk utrustning som är oberoende av parterna förblir tillgänglig på den tyska
marknaden, för samarbete med andra leverantörer av mekanisk utrustning.

Genom det föreslagna samriskföretaget hade ABB och Daimler Benz för avsikt att kombinera sina
världsomspännande verksamheter inom järnvägstransportområdet. Koncentrationen ledde till världens
största företag på området. I Europa skulle Daimlers och ABB:s verksamheter nästan ha kompletterat
varandra geografiskt. Det enda tillfälle då företagens verksamheter skulle överlappa varandra var i
Tyskland där det gjordes en ingående undersökning av hur konkurrensen skulle komma att påverkas.
Vid tiden för undersökningen var järnvägstransportmarknaderna för spårvagnar och tunnelbanetåg
fortfarande nationella i Tyskland, medan marknaderna i de andra medlemsstaterna redan hade öppnats
i avsaknad av större nationella järnvägstransportindustrier.

Koncentrationen skulle ha lett till förekomst av två "full-line"-leverantörer i Tyskland, samriskföretaget
mellan Daimler och ABB å ena sidan och Siemens å andra sidan. På flera produktmarknader skulle
de två leverantörernas kombinerade marknadsandelar ha omfattat mer än 65 % av den tyska
marknaden. Följaktligen undersökte Kommissionen koncentrationen för att fastställa om den gav
uppkomst eller förstärkning till ett dupol.

Resultaten av undersökningen visar att det för de flesta produktmarknaderna inte förelåg något hot om
att ett duopol skulle uppkomma eller förstärkas. Emellertid kvarstod problem avseende två marknader,
nämligen för spårvagnar (inklusive lättare järnvägsfordon) och tunnelbanetåg, där koncentrationen
skulle ha skapat ett dominant duopol på båda marknaderna. Bortsett från parterna och Siemens, är de
största leverantörerna i Tyskland verksamma inom produktionen av mekaniska delar till rälsfordon.
Följaktligen måste de samarbeta med andra leverantörer för den elektriska utrustningen. 

Försäljningen av Kiepe innebar att en av parterna oberoende kompetent leverantör av elektrisk
utrustning förblev fri för samarbete med och gav dem tillfälle att effektivt konkurrera leverantörer av
mekanisk järnvägsmateriel. Kiepe var väletablerat och framgångsrikt som leverantör av elektrisk
utrustning till spårvagnar och pendeltåg, ett område där man hade nått avsevärd framgång på
marknaden. Kiepe, som endast nyligen hade köpts av Daimler Benz, har samarbetat med Bombardier,
ett kanadensisikt företag som nyligen kommit in på den europeiska marknaden och som tog hem ett
uppmärksammat kontrakt om leverans av pendeltåg till staden Köln. Som ett resultat av försäljningen
kommer utländska leverantörers fortsatta försäljningsutveckling på den tyska marknaden att få hjälp
genom att det säkerställs att det finns en livskraftig oberoende leverantör av elektrisk utrustning. 

Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95)

Crown Cork & Seal, som är en amerikansk förpackningstillverkare (av framförallt metallburkar), tilläts
köpa det franska företaget CarnaudMetalbox, S.A. - även det ett av världens största
förpackningsföretag - på villkoret att parterna genomförde de erbjudna åtgärderna, innehållande en
samtida försäljning av fem fabriker för tillverkning av aerosolförpackningar i bleckplåt som
kontrollerades av företaget. Fabrikerna var belägna i Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Spanien
och Tyskland och representerade vid denna tidpunkt ungefär 22 % av EES-marknaden för
aerosolförpackningar i bleckplåt.

Koncentrationen kunde bara godkännas efter det att parterna erbjöd sig att genomföra de ovan
beskrivna åtagandena och efter det att Kommissionen godtagit desamma. Koncentrationen mellan de
båda företagen gav upphov till allvarliga tvivel med avseende på koncentrationsförordningen,
framförallt på marknaden för aerosolförpackningar i bleckplåt, där de båda företagens sammanlagda
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marknadsandelar uppgick till ungefär 65 % av EES-marknaden under 1994 (dvs. försäljning av 1,3
miljarder enheter på en marknad där den totala försäljningen uppgår till 2,2 miljarder enheter).

På marknaden för aerosolförpackningar i bleckplåt erbjöd sig de båda företagen att sälja följande fem
anläggningar: Crown Cork & Seal:s aerosolfabriker i Southall (Förenade kungariket) och Voghera
(Italien), och CarnaudMetalbox:s fabriker i Laon (Frankrike), Reus (Spanien) och Schwedt (Tyskland).
Genom denna försäljning, som kommer att övervakas noga, tror kommissionen att de båda parterna
inte längre kommer att vara i en dominerande ställning på EES-marknaden för aerosolförpackningar
i bleckplåt.

När det gäller förpackningar för livsmedel är Benelux-området den enda marknad där det kunde ha
uppstått konkurrensproblem. På denna marknad fick koncentrationen horisontala effekter då Crown
har en avsevärd marknadsandel på 20 %. Emellertid skulle transaktionen med hänsyn till
konkurrensförutsättningarna på marknaden inte ha skapat någon dominerande ställning. Efter
sammangåendet skulle den nya enheten få en marknadsandel om mindre än 40 % och skulle möta svår
konkurrens från Schmalbach-Lubeca som har en marknadsandel om mellan 30 % och 35 %. Dessutom
finns det ett antal konkurrenter som exporterar till Benelux-området från de närliggande geografiska
marknaderna.

Vad gäller stålmarknaderna i föregående led slog kommissionen fast att koncentrationen inte skulle
komma att få vertikala effekter av någon betydelse eftersom det nya företaget inte skulle vara i en
sådan position att det skulle kunna erhålla köpvillkor för bleckplåt och tennfritt stål som avsevärt
skiljer sig från de köpvillkor som huvudkonkurrenterna inom området för aerosolförpackningar,
livsmedelsförpackningar och metallkronor kan erhålla.

Slutligen ansåg kommissionen, med avseende på de olika marknaderna för förslutningar för drycker
(inklusive plast- och aluminiumtoppförslutningar till flaskor, metallkronor och lock till dryckburkar)
att det inte förelåg några särskilda risker då det fanns tillräcklig reell konkurrens på var och en av
dessa marknader.

2. Koncentrationer enligt artikel 66 i Paris-fördraget

2.1. Kol och lignit

Rheinbraun/Laubag (29.3.95)

Kommissionen gav Rheinbraun AG (Rheinbraun), PreussenElektra AG, Bayernwerk AG, RWE Energie
AG, Badenwerk AG, Berliner Kraft- und Licht AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische
Electricitätswerke AG och Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG rätt att förvärva Lausitzer
Braunkohle AG (LAUBAG). Mot bakgrund av de planerade ägarandelarna och vad som fastställts i
aktieägaravtalet, gav transaktionen Rheinbraun ensam kontroll över LAUBAG och transaktionen
utgjorde en koncentration mellan Rheinbraun och LAUBAG i enlighet med artikel 66.1 i EKSG-
fördraget.

LAUBAG, som tillhörde Treuhandanstalt, utvann brunkol i dagbrott i Lausitz-området. I det forna
DDR fanns fyra stora integrerade företagssammanslutningar (Kombinate) som producerade brunkol.
De gruv- och brikettanläggningar som man hade för avsikt att ta ur drift på grund av brist på
avsättningsområden hade överlämnats till Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBV) där
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Treuhandanstalt kvarstod som ägare av LBV. De anläggningar som skulle fortsätta sin verksamhet
grupperades inom LAUBAG med tanke på privatiseringen av desamma.

Briketter av brunkol var den enda produkt som omfattades av Paris-fördraget. Briketter av brunkol är
en produkt vars transportkostnader är sådana att de förhindrar att produkten i praktiken säljs och
konsumeras någon annanstans än i produktionsanläggningens omedelbara närhet. Rheinbrauns briketter
producerades och konsumerades i Nord Rhein-Westfalen medan LAUBAG:s briketter producerades
och konsumerades i de nya tyska delstaterna, där konsumtionen varit kraftigt sjunkande efter Tysklands
återförening. Därför var Rheinbraun och LAUBAG verksamma på två olika geografiska marknader.
Det fastslogs att koncentrationen mellan Rheinbraun och LAUBAG inte skulle förstärka parternas
ställning på marknaden då de är verksamma på olika geografiska marknader som inte överlappar
varandra.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.1.95)

Kommissionen godkände en transaktion genom vilken British Steel plc (BS) skulle köpa Scunthorpe
Rod Mill (SRM) från ASW Holdings PLC (ASW). Som betalning för SRM, skulle BS betala ASW
en kontant summa vilken skulle användas för att återköpa BS:s aktieinnehav i ASW.

SRM var beläget omedelbart intill BS:s integrerade stålverk i Scunthorpe. Företaget köpte metallstång
av framförallt BS och tillverkade och sålde valstråd till kunder över hela världen.

BS:s och SRM:s sammanlagda marknadsandel på EU-marknaden för valstråd var ungefär 11 %. Det
fanns många tillverkare av valstråd inom EU, varav två hade större marknadsandelar än BS och SRM
tillsammans och andra viktiga tillverkare hade marknadsandelar på mellan 5 % och 9 %. Dessutom
fanns det ett antal betydelsefulla köpare vars köpkraft hade en uppvägande effekt.

Riva/Ilva Laminati Piani (3.4.95)

Den italienska regeringen informerade kommissionen om sitt åtagande att privatisera ILVA Laminati
Piani, (ILP), inom ramen för omstruktureringsplanen för den statliga stålsektorn. 

Transaktionen gällde RIVA-koncernens förvärv av 100 % av kapitalet i ILP. ILP sysslade med
produktion och försäljning av platta produkter (varmvalsade band, kallvalsad och belagd plåt, bleckplåt
och kvartoplåt), medan RIVA-koncernen var verksam på marknaden för långa produkter (valstråd,
stångstål och armeringsjärn). Då parterna var verksamma på åtskilda produktmarknader skulle RIVA:s
styrka på marknaden ökas.

Transaktionen genomfördes i enlighet med de villkor och bestämmelser som fastställts i
kommissionens beslut nr 94/259 EKSG av den 12 april 1994 angående det stöd som Italien beviljar
den statliga stålsektorn.
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B - Kommissionens beslut

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1. Beslut enligt artikel 6.1 i rådets förodning (EEG) nr 4064/89

Ärende nr
IV/M

NAMN Datum
för beslut

Offentliggjort i EGT

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro    9.1.95 EGT nr C 23, 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II)    9.1.95 EGT nr C 37, 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter  12.1.95 EGT nr C 134, 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto  19.1.95 EGT nr C 37, 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko    3.2.95 EGT nr C 187, 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil  10.2.95 EGT nr C 46, 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 EGT nr C 71, 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA PapierWerke 20.2.95 EGT nr C 57, 7.3.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banko di Napoli 22.2.95 EGT nr C 58, 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 EGT nr C 65, 16.3.95

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 EGT nr C 123, 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 EGT nr C 82, 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 EGT nr C 73, 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 EGT nr C 163, 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 EGT nr C 71, 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 EGT nr C 105, 26.4.95

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 EGT nr C 82, 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 EGT nr C 100, 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 EGT nr C 96, 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 EGT nr C 104, 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma   3.4.95 EGT nr C 134, 1.6.95

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico   3.4.95 EGT nr C 180, 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH   3.4.95 EGT nr C 117, 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne Cereales   6.4.95 EGT nr C 104, 25.4.95
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Ärende nr
IV/M

NAMN Datum
för beslut

Offentliggjort i EGT

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express   6.4.95 EGT nr C117 12.5.95

IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 EGT nr C 114, 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 EGT nr C 104, 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 EGT nr C 243, 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 EGT nr C 170, 6.7.95

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 EGT nr C 154, 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 EGT nr C 129, 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 EGT nr C 163, 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepiu   5.5.95 EGT nr C 129, 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 EGT nr C 163,29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 EGT nr C 154, 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 EGT nr C 144, 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 EGT nr C 158, 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 EGT nr C 149, 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner   1.6.95 EGT nr C 201, 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE   8.6.95 EGT nr C 241,16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria   9.6.95 EGT nr C 158, 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 EGT nr C 263, 10.10.95

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow Inc. 22.6.95 EGT nr C 193, 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 EGT nr C 177, 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 EGT nr C 276, 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 EGT nr C 180, 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 EGT nr C 186, 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück AG 30.6.95 EGT nr C 272, 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück AG 30.6.95 EGT nr C 272, 18.10.95

IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 EGT nr C 181, 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95 EGT nr C 246, 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 EGT nr C 198, 2.8.95
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Ärende nr
IV/M

NAMN Datum
för beslut

Offentliggjort i EGT

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 EGT nr C 200, 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 EGT nr C 264, 11.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 EGT nr C 263, 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 EGT nr C 207, 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 EGT nr C 207, 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 EGT nr C 252, 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank Berlin 10.8.95 EGT nr C 241, 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 EGT nr C 231, 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 EGT nr C 244, 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 EGT nr C 292, 7.11.95

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 EGT nr C 264, 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 EGT nr C 243, 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 EGT nr C 238, 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 EGT nr C 298, 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 EGT nr C 264, 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 EGT nr C 278, 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95 EGT nr C 263, 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank 25.9..95 EGT nr C 289, 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 EGT nr C 294, 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 EGT nr C 274, 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 EGT nr C 298, 11.11.95

IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 EGT nr C 293, 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 EGT nr C 293, 08.11.95

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 EGT nr C 307, 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 EGT nr C 33, 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 EGT nr C 318, 29.11.95
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Ärende nr
IV/M

NAMN Datum
för beslut

Offentliggjort i EGT

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 6.11.95 EGT nr C 13, 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 EGT nr C 15, 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 EGT nr C 334, 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 EGT nr C 322, 12.12.95

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 EGT nr C 330, 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 EGT nr C 338, 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 5.12.95 EGT nr C 3, 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 7.12.95 EGT nr C 22, 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 8.12.95 EGT nr C 347, 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 EGT nr C 8, 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing Co. 11.12.95 EGT nr C 350, 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 EGT nr C 23, 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.95 EGT nr C 24, 30.1.96

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian 21.12.95 EGT nr C 11, 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + Girozentrale/ 21.12.95 EGT nr C 23, 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 EGT nr C 63, 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 EGT nr C 38, 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 EGT nr C 121, 25.04.96

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 EGT nr C 15, 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL Ledertechnik 22.12.95 EGT nr C 60, 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 EGT nr C 58, 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 EGT nr C 57, 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 EGT nr C 19, 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 EGT nr C 24, 30.1.96

KONK. RAP. 1995



184 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

1.2. Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Ärende nr
IV/M

NAMN Datum för
beslut

Offentliggjort i EGT

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.2.95 EGT nr L 211, 6.9.95

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.2.95 EGT nr L 161, 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.7.95 EGT nr L 53, 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.9.95 EGT nr L 134, 05.06.96 

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.9..95 EGT nr L 66, 16.03.96 

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 EGT nr L 75, 23.03.96 

2. Beslut enligt artikel 66 i Parisfördraget

Ärende nr NAMN Datum för
beslut

1160 British Steel/SRM/ASW  17.1.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.3.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  3.4.95

1170 Thyssen/Klöckner - scrap  26.7.95

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  7.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95

C - Pressmeddelanden

Referens   Datum                Ämne

IP/95/23 95.01.10 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN TEXACO OCH NORSK HYDRO FÖR FÖRSÄLJNING
AV RAFFINERADE PRODUKTER I DANMARK OCH NORGE

IP/95/24 95.01.10 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SIDMAR NV
FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE ANDELAR I KLOCKNER STAHL
GMBH
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IP/95/30 95.01.13 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG FÖR
DIREKT MARKNADSFÖRING AV MOTOR- OCH
HEMFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN

IP/95/54 95.01.20 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG MELLAN AKZO NOBEL OCH
MONSANTO FÖR GUMMIKEMIKALIER

IP/95/103 95.02.06 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG MELLAN RECTICEL SA OCH
CWW-GERKO AKUSTIK GMBH & CO KG

IP/95/128 95.02.14 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT MERCEDES-BENZ
FÖRVÄRVAR KASSBOHRER

IP/95/149 95.02.20 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT FÖRESLAGET
SAMRISKFÖRETAG MELLAN SIEMENS OCH ITALTEL INOM
SEKTORN FÖR TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

IP/95/162 95.02.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SVENSKA CELLULOSA
AB FÖRVÄRVAR EN MAJORITETSAKTIEANDEL I PWA AG

IP/95/164 95.02.22 KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT INTE MOTSÄTTA SIG
CEGELEC:S FÖRVÄRV AV AEG:S VERKSAMHET FÖR
KRAFTÖVERFÖRING OCH PROJEKT SOM HAR SAMBAND
MED DET

IP/95/205 95.03.01 KOMMISSIONEN GODKÄNNER GLAXOS BUD FÖR
FÖRVÄRV AV WELLCOME 

IP/95/214 95.03.07 KOMMISSIONEN UPPHÄVER SUSPENSIVA BESTÄMMELSER
I EG:S KONCENTRATIONSFÖRORDNING I HÄNDELSE AV
ATT ING SAMTYCKER TILL ATT FÖRVÄRVA BARINGS
GROUP

IP/95/244 95.03.14 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT DALGETY FÖRVÄRVAR
QUAKER OATS EUROPEISKA VERKSAMHET MED MAT FÖR
SÄLLSKAPSDJUR

IP/95/245 95.03.14 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN UNION CARBIDE CORPORATION OCH ENICHEM
S.P.A. INOM DEN KEMISKA SEKTORN

IP/95/263 95.03.15 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD -
KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT DEN ANMÄLDA
TRANSAKTIONEN INTE OMFATTAS AV
KONCENTRATIONSFÖRORDNINGEN

IP/95/264 95.03.15 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT WINTERTHUR
FÖRVÄRVAR FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER FYRA
DOTTERBOLAG TILL SCHWEIZER RUECK I ITALIEN OCH
SPANIEN

IP/95/266 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT RINASCENTE
FÖRVÄRVAR CEDIS MIGLIARINI

IP/95/275 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT BRITISH STEEL
FÖRVÄRVAR UES

IP/95/282 95.03.21 KOMMISSIONEN GODKÄNNER EN KONCENTRATION SOM
SYFTAR TILL ATT ORDNA MED SYSTEM FÖR
POSITIONSBESTÄMNING AV MOTORFORDON I
NEDERLÄNDERNA
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IP/95/305 95.03.29 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT DASSAULT
ELECTRONIQUE BLIR DELAKTIG AV KAPITALET I ETT
DOTTERBOLAG TILL CGI (IBM FRANCE)

IP/95/311 95.03.29 KOMMISSIONEN INLEDER EN INGÅENDE UNDERSÖKNING
AV "NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION"

IP/95/312 95.03.29 KOMMISSIONEN ANSER ATT TILLSKAPANDET AV
OMNITEL-PRONTO ITALIA INTE UTGÖR EN
KONCENTRATION OCH INTE BEHÖVER BEDÖMAS ENLIGT
ARTIKEL 85

IP/95/314 95.03.31 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV NASTECH
EUROPE LTD

IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER:
KOMMISSIONEN ACCEPTERAR BEGÄRAN FRÅN BRITTISKA
MYNDIGHETER OM ATT KONTROLLERA VISSA ASPEKTER
AV DEN FRANSKA FÖRETAGSGRUPPENS PLANERADE BUD

IP/95/344 95.04.04 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN BEHRINGWERKE/ARMOUR AVSEENDE
PLASMADERIVATPRODUKTER

IP/95/345 95.04.04 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT ALLIANZ FÖRVÄRVAR
ELVIA OCH LLOYD ADRIATICO

IP/95/416 95.04.26 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT RIVA-GRUPPEN
FÖRVÄRVAR 100 % AV KAPITALET I ILVA LAMINATI PIANI
SPA.

IP/95/426 95.04.28 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG INOM DEN SVENSKA
TELEKOMMUNIKATIONSSEKTORN

IP/95/489 95.05.16 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN EDS OCH LUFTHANSA

IP/95/490 95.05.16 KOMMISSIONEN FINNER ATT INGERSOLL-RANDS
FÖRVÄRV AV CLARK EQUIPMENT INTE OMFATTAS AV
KONCENTRATIONSFÖRORDNINGEN

IP/95/515 95.05.29 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV
SAMRISKFÖRETAGET ASPEN MELLAN ELF ATOCHEM OCH
UNION CARBIDE CORPORATION

IP/95/526 95.05.24 KOMMISSIONEN LÅTER GENOMFÖRA EN DETALJERAD
UNDERSÖKNING BETRÄFFANDE ETT FÖRESLAGET
SAMRISKFÖRETAG INOM DEN NEDERLÄNDSKA TV-
SEKTORN

IP/95/534 95.05.30 KOMMISSIONEN INITIERAR EN NOGGRANN
UNDERSÖKNING BETRÄFFANDE SAMRISKFÖRETAGET
MELLAN ORKLA OCH VOLVO PÅ OMRÅDET FÖR DRYCKER

IP/95/535 95.05.30 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV SUPER RTL
MELLAN CLT OCH DISNEY

IP/95/538 95.05.30 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SEAGRAM FÖRVÄRVAR
KONTROLLEN ÖVER MCA

IP/95/539 95.06.02 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SAUDI ARAMCO
DELTAR I ETT SAMRISKFÖRETAG FÖR RAFFINERING OCH
FÖRSÄLJNING AV PETROLEUMPRODUKTER I GREKLAND
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IP/95/578 95.06.07 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG SOM SKALL VARA VERKSAMT PÅ
MARKNADEN FÖR KONTORSAUTOMATISERING I ASIEN
OCH STILLA HAVS-OMRÅDET

IP/95/599 95.06.12 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT EDF OCH EDISON
GEMENSAMT FÖRVÄRVAR ISE

IP/95/600 95.06.12 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT FERRUZZI
FULLSTÄNDIGT ÖVERTAR FONDIARIA

IP/95/617 95.06.16 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT FÖRESLAGET
SAMRISKFÖRETAG MELLAN GENERALI, BANCA
COMMERCIALE ITALIANA (COMIT) OCH ROBERT
FLEMINGS HOLDING

IP/95/662 95.06.23 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT HOECHST ÖVERTAR
MARION MERREL DOW

IP/95/663 95.06.28 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN VOLVO OCH HENLYS GROUP PÅ DEN
NORDAMERIKANSKA BUSSMARKNADEN

IP/95/668 95.06.26 KOMMISSIONEN INITIERAR EN DETALJERAD
UNDERSÖKNING AV SAMRISKFÖRETAGET MELLAN ABB
OCH DAIMLER-BENZ GÄLLANDE JÄRNVÄGSTRANSPORTER

IP/95/674 95.06.28 SAMRISKFÖRETAGET MELLAN IBM OCH PHILIPS
GÄLLANDE MIKROCHIPS GODKÄNDES

IP/95/679 95.06.28 KOMMISSIONEN GODKÄNNER SAMRISKFÖRETAGET
MELLAN DAIMLER-BENZ OCH CARL ZEISS PÅ OMRÅDET
FÖR MILITÄR OPTOELEKTRONIK

IP/95/688 95.06.29 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SWISS BANK
CORPORATION FÖRVÄRVAR WARBURG

IP/95/700 95.07.06 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT DOW EUROPE SA
KÖPER EN 80-PROCENTIC ANDEL AV BUNA SOW
OLEFINVERBUND (BSL)

IP/95/713 95.07.03 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT EMPLOYERS
REINSURANCE CORPORATION FÖRVÄRVAR FRANKONA
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG OCH
AACHENER RÜCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG

IP/95/714 95.07.03 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN SIEMENS AG OCH BABCOCK INTERNATIONAL
GROUP PLC

IP/95/735 95.07.10 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG SOM
BILDADES AV VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH OCH DAVY INTERNATIONAL LTD FÖR ATT
TILLVERKA VARMFÖRBINDELSESYSTEM FÖR STÅLVERK

IP/95/767 95.07.27 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT FÖRESLAGET
SAMRISKFÖRETAG (PREVINET) MELLAN GENERALI OCH
BANCA COMMERCIALE ITALIANA

IP/95/786 95.07.18 KOMMISSIONEN GODKÄNNER FUSIONEN MELLAN TVÅ
STORA JAPANSKA KREDITINSTITUTIONER
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IP/95/801 95.07.19 KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT INTE GODKÄNNA NSD I
DESS NUVARANDE FORM, MEN FÖRBLIR ÖPPEN FÖR ATT
UNDERSÖKA NYA FÖRSLAG

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR : KOMMISSIONEN GODKÄNNER ALLA
ASPEKTER AV DOSSIEREN

IP/95/825 95.07.27 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT THYSSEN
HANDELSUNION AG FÖRVÄRVAR KONTROLL ÖVER
KLOCKNER & CO. AG:S VERKSAMHET NÄR DET GÄLLER
ÅTERVINNING AV STÅL, METALLURGI OCH
AVFALLSHANTERING

IP/95/831 95.07.28 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT RWE-DEA AG
FÖRVÄRVAR ENICHEM AUGUSTA S.P.A. INOM DEN
PETROKEMISKA SEKTORN

IP/95/849 95.07.25 KOMMISSIONEN FÖRKLARAR ATT SAMRISKFÖRETAGET
MELLAN ATR OCH BAE GÄLLANDE REGIONAL
FLYGTRAFIK INTE UTGÖR EN KONCENTRATION OCH ATT
DET ÄRENDET KOMMER ATT BEDÖMAS I ENLIGHET MED
REGLERNA I ARTIKEL 85

IP/95/856 95.07.25 KOMMISSIONEN INITIERAR EN DETALJERAD
UNDERSÖKNING GÄLLANDE ATT CROWN, CORK & SEAL
PLANERAR ATT FÖRVÄRVA CARNAUDMETALBOX

IP/95/881 95.08.01 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT DRESDNER BANK
FÖRVÄRVAR KLEINWORT BENSON

IP/95/893 95.08.01 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT JEFFERSON SMURFIT
FÖRVÄRVAR MUNKSJO

IP/95/922 95.08.18 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG PÅ OMRÅDET FÖR
TELEKOMMUNIKATION MELLAN CABLE AND WIRELESS
OCH VEBA

IP/95/928 95.08.23 KOMMISSIONEN GODKÄNNER SAMRISKFÖRETAGET
MELLAN THOMSON-CSF, TENEO OCH INDRA

IP/95/929 95.08.23 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT UAP FÖRVÄRVAR
ENSAMKONTROLLEN ÖVER SUN LIFE

IP/95/930 95.08.24 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT CREDIT LOCAL DE
FRANCE FÖRVÄRVAR HYPOTHEKENBANK I BERLIN

IP/95/931 95.08.24 KOMMISSIONEN GER KLARTECKEN TILL GENERALIS
ÖVERTAGANDE AV FRANCE VIE OCH FRANCE IARD

IP/95/932 95.08.24 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT KAPITALTILLSKOTT
FRÅN NORDIC CAPITAL TILL DEN SVENSKA
RESEKONCERNEN TRANSPOOL

IP/95/935 95.08.29 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG PÅ
OMRÅDET FÖR FLEXIBLA FÖRPACKNINGAR

IP/95/950 95.09.11 KOMMISSIONEN GODKÄNNER DET FÖRESLAGNA
SAMRISKFÖRETAGET MELLAN NORANDA FOREST INC
OCH GLUNZ AG INOM SEKTORN FÖR TRÄBASERADE- OCH
BOARDPRODUKTER
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IP/95/968 95.09.12 KOMMISSIONEN INLEDER EN FULLSTÄNDIG
UNDERSÖKNING AV DEN FÖRESLAGNA FUSIONEN
MELLAN KIMBERLY-CLARK OCH SCOTT PAPER

IP/95/978 95.09.14 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT RICOH FÖRVÄRVAR
GESTETNER

IP/95/984 95.09.21 KOMMISSIONEN FINNER ATT SAMRISKFÖRETAGET PÅ
OMRÅDET FÖR TELEKOMMUNIKATION ALBACOM
MELLAN BANCA NAZIONALE DEL LAVORO OCH BT
(BRITISH TELECOMMUNICATION) INTE OMFATTAS AV
JURISDIKTIONEN I KONCENTRATIONSFÖRORDNINGEN

IP/95/985 95.09.27 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT GENERALE BANK N.V.
FÖRVÄRVAR CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND N.V.

IP/95/995 95.09.20 HOLLAND MEDIA GROUP - ETT NEDERLÄNDSKT 
SAMRISKFÖRETAG PÅ TV-OMRÅDET KAN INTE
GODKÄNNAS I SIN NUVARANDE FORM. KOMMISSIONEN
OCH PARTERNA DISKUTERAR LÖSNINGAR I POSITIV
ANDA, SÄGER VAN MIERT.

IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO : KOMMISSIONEN ACCEPTERAR ETT
SAMRISKFÖRETAG EFTER ÅTAGANDE OM FÖRSÄLJNING
AV HANSA-BRYGGERIET

IP/95/1024 95.09.22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT ATT DET
FAKTUM ATT RHONE POULENC ÖVERTAR FISONS INTE
GER UPPHOV TILL KONKURRENSPROBLEM

IP/95/1059 95.10.02 KOMMISSIONEN GODKÄNNER FUSIONEN MELLAN UPJOHN
OCH PHARMACIA

IP/95/1085 95.10.04 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN KNP BT OCH SOCIETE GENERALE PÅ OMRÅDET
FÖR DISTRIBUTION, UNDERHÅLL, ANDRA TEKNISKA
FUNKTIONER, OCH UTBILDNING PÅ OMRÅDET FÖR
PROFESSIONELL PC-ANVÄNDNING

IP/95/1126 95.10.18 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN ABB OCH DAIMLER-BENZ PÅ OMRÅDET FÖR
JÄRNVÄGSTRANSPORTER

IP/95/1154 95.10.19 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT HENKEL ÖVERTAR
SCHWARZKOPF

IP/95/1164 95.10.24 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT CAISSE GENERALE
D'EPARGNE ET DE RETRAITE BANQUE FÖRVÄRVAR
KONTROLL ÖVER SOCIETE NATIONALE DE CREDIT A
L'INDUSTRIE

IP/95/1165 95.10.24 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG MELLAN RHONE- POULENC CHIMIE
OCH ENGELHARD S.A.

IP/95/1174 95.10.26 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT SWISS LIFE
FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITETEN I I.N.C.A.

IP/95/1177 95.10.27 KOMMISSIONEN GODKÄNNER FUSIONEN MELLAN
CHEMICAL BANKING CORPORATION OCH CHASE
MANHATTAN CORPORATION

IP/95/1182 95.10.30 FINSK PAPPERSINDUSTRI: KOMMISSIONEN GODKÄNNER
EN TOTAL FUSION MELLAN REPOLA OCH KYMMENE
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IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL/CARNAUDMETALBOX:
KOMMISSIONEN INFÖR STRÄNGA VILLKOR

IP/95/1282 95.11.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT GE CAPITAL
FÖRVÄRVAR SOVAC

IP/95/1290 95.11.24 KOMMISSIONEN GODKÄNNER FUSIONEN MELLAN
SEAGATE TECHNOLOGY INC. OCH CONNER PERIPHERALS
INC.

IP/95/1323 95.11.30 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN MCDERMOTT OCH ETPM PÅ OMRÅDET FÖR
BYGGANDE OCH INSTALLATION AV ANLÄGGNINGAR FÖR
OFFSHORE- OCH GASINDUSTRIERNA

IP/95/1327 95.12.01 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT CEP COMMUNICATION
(ETT DOTTERBOLAG TILL HAVAS) FÖRVÄRVAR
KONTROLL ÖVER GROUPE DE LA CITE, L'EXPRESS OCH LE
POINT

IP/95/1335 95.12.04 KOMMISSIONEN GODKÄNNER FÖRSLAGET OM ATT
BERTELSMANN TRÄDER IN I KONTROLLEN ÖVER TELE
MONTE CARLO

IP/95/1379 95.12.11 GRUVSEKTORN: KOMMISSIONEN GODKÄNNER FUSIONEN
MELLAN RTZ OCH CRA

IP/95/1382 95.12.12 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT JOHNSON CONTROLS
FÖRVÄRVAR ROTH FRERES

IP/95/1383 95.12.12 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT MONTEDISON
FÖRVÄRVAR GARDINIS AKTIEINNEHAV I SCI

IP/95/1385 95.12.12 KOMMISSIONEN BEVILJAR PARTIELL DISPENS FRÅN
AVBRYTANDET NÄR DET GÄLLER SLUTFÖRANDET AV
FUSIONEN MELLAN KIMBERLY-CLARK OCH SCOTT PAPER

IP/95/1449 95.12.21 KOMMISSIONEN INITIERAR DETALJERAD UNDERSÖKNING
AVSEENDE SAMMANSLAGNINGEN AV GENCORS OCH
LONRHOS VERKSAMHET NÄR DET GÄLLER PLATINA

IP/95/1467 95.12.22 KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT SWISS LIFES FÖRVÄRV
AV UBS INTE ÄR PÅ GEMENSKAPSNIVÅ

IP/95/1468 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER BILDANDET AV ETT
SAMRISKFÖRETAG MELLAN BAYERISCHE LANDESBANK
OCH ÖSTERRIKISKA FACKFÖRENINGAR

IP/95/1469 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT LYONNAISE TAR ÖVER
NORTHUMBRIAN WATER

IP/95/1470 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ETT SAMRISKFÖRETAG
MELLAN MANNESMANN DEMAG OCH KOMATSU
AVSEENDE HYDRAULISKA GRÄVMASKINER

IP/95/1471 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ALCOAS FÖRESLAGNA
FÖRVÄRV AV ALUMIX

IP/95/1472 95.12.22 KOMMISSIONEN GODKÄNNER ATT ELSAG BAILEY
FÖRVÄRVAR HARTMANN & BRAUN
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D - Domar av gemenskapens domstolar

1. Förstainstansrätten

 Ärende      Parter Datum  Offentliggjort

T-2/93
(Dépens)

SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France mot
Europeiska kommissionen

8.3.95 EGT nr C 137, 3.6.95, s. 21
REG [1995] II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes sources,
Comité d'établissement de la source
Perrier, Syndicat CGT de la Source
Perrier och Comité de groupe Perrier
mot Europeiska kommissionen

27.4.95 EGT nr C 159, 24.6.95,
s. 21
REG [1995] II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval och
Fédération générale agroalimentaire
mot Europeiska kommissionen

27.4.95 EGT nr C 159, 24.6.95,
s. 21
REG [1995] II-1250
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IV - Statligt stöd

A - Översikt över ärenden

1. Regionalstöd

Tyskland

a) Konsolideringsfond

Under årets lopp fattade kommissionen en serie beslut avseende de nya tyska delstaterna (Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Berlin). Alla besluten
syftade till att upprätta konsolideringsfonder ("Konsolidierungsfonds") till stöd för företag med
svårigheter.

Ordningarna är förenliga med gemenskapens riktlinjer för stöd till företag med svårigheter. 

Dessa inskränkes till att omfatta små och medelstora företag, eftersom åtgärder riktade till stora företag
och till känsliga sektorer skall anmälas var för sig.

b) Lån och statliga garantier för ökad likviditet i företagen

I februari och mars granskade kommissionen, på grundval av artikel 93.1 i Romfördraget, flera
befintliga ekonomiska stimulansprogram med riktlinjer för hur lån och statliga garantier avsedda att
säkerställa likviditeten i företag i delstaterna Hamburg och Baden-Württemberg skulle beviljas.

Med anledning av hur den gemensamma marknaden utvecklas och hur den för närvarande fungerar
ansåg kommissionen att programmen borde omarbetas på ett visst antal punkter och lade härvidlag
fram förslag för de tyska myndigheterna på lämpliga åtgärder, särskilt åtgärderna att
1) utesluta stöd riktat till branscher underställda särbestämmelser ur tillämpningsområdet för

programmen, om särbestämmelserna inte följs,
2) begränsa programmens tillämpningsområde till att gälla små och medelstora företag,
3) i programmen införa de tillämpningsvillkor som finns i riktlinjerna för undsättnings- och

omstruktureringsstöd,
4) ange ett tak för stöd per år och ett maximalt stödbelopp per mottagarföretag,
5) i tillämpningsvillkoren för programmen införa de förändringar som krävs för att följa de

regionala bestämmelserna om initiala investeringar13,
6) ange gränser per år för garantibeloppen, längsta löptid för garantierna och minsta ansvar i

procent för de lånegivande finansinstituten.

                                                            

13 Principer för samordning av regionalstöd, EGT nr C 31, 03.02.1979 och rådets förordning av den 20 oktober 1971,
EGT nr C 111, 04.11.1971.
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c) Statliga garantiordningar

I mars inledde kommissionen på grundval av artikel 93.2 i Romfördraget ett granskningsförfarande
med anledning av de garantiordningar som inrättats i de tyska delstaterna Sachsen-Anhalt, Rheinland-
Pfalz, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein och Sachsen.

Efter att kommissionen hade antagit riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd14 var vissa
komponenter i garantiordningarna inte längre förenliga med gemenskapsreglerna. Kommissionen
föreslog därför ett antal erforderliga och ändamålsenliga åtgärder under augusti-december 1994 och
blev därefter tvungen att inleda ett förfarande med anledning av beviljandet av garantier för
undsättnings- och omstruktureringsprojekt för stora företag med svårigheter utan individuell anmälan.

d) Förlängning, ändring och utvidgande av ordningen för skattelättnader vid investering till förmån
för de nya tyska delstaterna

I november godkände kommissionen ett antal ändringar av den tyska ordningen för skattelättnader vid
investering i de nya tyska delstaterna.

Ändringarna avser: 
1) En förlängning med två år (fram till slutet av 1998) av ordningen för skattelättnader vid

investering för förvärv och produktion av handelsvaror under en viss period.
2) En begränsning av stödandelen till 5 % brutto för investeringar i företag inom

tillverkningssektorn.
3) Introduktion av en skattelättnad om 10 % brutto (upp till ett fastställt tak) till förmån för

investeringar i det forna DDR som görs under en fastställd tid av företag i handelssektorn som
är juridiskt oberoende och som inte har fler än 50 anställda.

Kommissionen godkände dessa ändringar med utgångspunkt i följande överväganden: 
1) Hela det forna DDR omfattas av bestämmelserna om regionalt undantag enligt artikel 92.3.a

i Romfördraget.
2) Avsikten med en del av dessa ändringar är att underlätta små och medelstora företags

utveckling (gäller det tioprocentiga stödet) och då framförallt små handelsföretag.
3) Ordningen för skattelättnader vid investering gynnar endast investeringar i utrustning.
4) Den maximala nettostödnivån kommer genom den aktuella ändringen att bara vara på 6,5 %

(gäller det tioprocentiga bruttostödet). 
5) Det har skapats regler om kumulering samt en mekanism för att kontrollera att den maximala

stödnivån i den regionala ordningen för projekt av gemensamt intresse respekteras då stöd
enligt ordningen för skattelättnader vid investering ackumuleras med subventioner enligt
ordningen för projekt av gemensamt intresse.

6) Ordningen är tidsbegränsad och skall trappas ned. 
7) Hela det forna DDR är, fram till slutet av 1999, berättigat till regionalstöd från

strukturfonderna inom mål 1. Skulle det ske en utveckling på det socio-ekonomiska området
i de nya delstaterna förbehåller sig kommissionen uttryckligen rätten att revidera den
nuvarande ordningen för att kunna anpassa densamma till utvecklingen av den gemensamma
marknaden med utgångspunkt i artikel 93.1 i Romfördraget.

                                                            

14 EGT nr C 368, 23.12.1994.
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Belgien

a) Karta över utvecklingsområden

I juli godkände kommissionen på grundval av artikel 93.3 i Romfördraget den nya rikstäckande kartan
(med undantag av Hainaut, vars situation reglerades i ett separat beslut i juni 199415) över
utvecklingsområden i Belgien.

Den nya kartan ger uttryck för en önskan om såväl kontinuitet som bättre överensstämmelse med de
principer som för närvarande styr kommissionens politik i fråga om regionalstöd. Utmärkande för
beslutet är huvudsakligen följande punkter:
1) Den enda grunden för undantag som används är artikel 92.3 c i Romfördraget, eftersom det

i Belgien inte finns någon region som faller under artikel 92.3 a.
2) Regionalstödet skall framledes täcka en inhemsk befolkningsandel på 34,97 % (Hainaut

inräknad).
3) Stöden bibehålles på samma nivå som angavs på den gamla kartan (15 och 20 % i

nettosubventionsekvivalent), men de sjunker i relativa tal (utom Hainaut) jämfört med vad som
gällde tidigare eftersom den andel av befolkningen som täcks av de högsta nivåerna har
sjunkit.

4) Små och medelstora företag gynnas av en fast och i förväg angiven nivåförhöjning som ger
en formell karaktär åt möjligheterna inom rambestämmelserna för stöd till små och medelstora
företag.

5) En längsta giltighetstid har beslutats (31 december 1999), som gör att regionalstödskartan
överensstämmer med strukturfondskartan.

Det framgår av den nya kartan att principerna och målen för kommissionens agerande på området
bekräftas genom beslutet. Kartan över de nya utvecklingsområdena i Belgien har nämligen ritats med
följande för ögonen:
1) Koncentration av stödet till landets mest missgynnade områden.
2) Sänkning av stödnivån.
3) Geografisk samordning med strukturfondernas områden för regionala mål (Mål 1, 2 och 5b)

eftersträvas; 
4) Giltighetstiden är begränsad och anpassad till strukturfonderna.
5) Begränsning av täckt befolkningsandel.
6) Små och medelstora företag gynnas av en differentierad stödnivå.

Spanien

a) Översyn av utvecklingsområden

Efter att en översyn av den gamla kartan16 över regionalstödet genomförts föreslog kommissionen i
juli Spanien lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 i Romfördraget med avseende på regionalstödet. I
september rättade sig Spanien efter kommissionens beslut.

Den nya kartan gäller, vad avser områden som omfattas av undantaget i artikel 92.3 a i Romfördraget,
alla NUTS II där bruttonationalprodukten/köpkraftsstandard17 per capita är lika med eller lägre än

                                                            

15 Statligt stöd N307/A/93 godkänt den 6 juni 1994.
16 Beslut 88/C 251/04, EGT nr C 251, 27.9.88.
17 Bruttonationalprodukt/köpkraftsstandard
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75 %18 av gemenskapens genomsnitt. Särskilt mot bakgrund av BNP per capita i NUTS III och de
regionala problemens utseende samt allvarliga och brådskande karaktär delas de stödberättigade
områdena på kartan upp i fyra grupper med följande stödnivåer: 60 %, 50 %, 40 % och 30 % NSE
(nettosubventionsekvivalent). Den största skillnaden jämfört med föregående karta består i att den
högsta nivån sänkts från 75 % NSE till 60 % NSE.

På grund av att vissa områden uppvisar särskilt allvarliga problem ger man dessutom genom den nya
kartan undantagsvis en möjlighet att tillämpa stödnivåer på 60 % (Cartagena-regionen och El Ferrol)
och på 45 % (Alto Campóo-regionen), dvs högsta nivåer som överstiger de allmänt tillämpade i de
områden där dessa orter är belägna.

NUTS III-regionen Teruel, som på den gamla kartan uttryckligen omfattades av undantaget enligt
artikel 92.3 a i Romfördraget, kommer nu att omfattas av undantaget enligt artikel 92.3 c i
Romfördraget. Under en övergångsperiod 1995-1999 kommer regionen emellertid att åtnjuta särskilda
gradvis sjunkande stödnivåer (60 %-25 %).

Vad beträffar områden som är berättigade till stöd enligt undantaget i artikel 92.3 c i Romfördraget
så inbegriper kartan en del av de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 och 5b. De
viktigaste skillnaderna i jämförelse med stödberättigade områden på föregående karta utgörs dels av
att stödnivåer på 45 % och 30 % avskaffats, dels av att NUTS II-regionen Baskien blivit stödberättigat
i sin helhet. Med avseende på stödnivåerna delas de stödberättigade områdena på den nya kartan upp
i tre grupper, för vilka följande högsta nivåer gäller: 25 %, 20 % och 15 % NSE.

I avsikt att skapa överensstämmelse med gemenskapens regionalpolitik har giltighetstiden för regioner
och stödnivåer fastställts så att den löper ut samtidigt som strukturfondernas långa period, dvs den
31 december 1999.

Genom en återhållsam handläggning inte bara genom metoden19 för regionalstöd utan också genom
neddragna stödnivåer vidhåller kommissionen den politik som syftar till att dels begränsa de områden
som tilldelas regionalstöd till områden med regionala utvecklingsproblem i förhållande till EU som
helhet, dels sänka stödnivåerna för att begränsa de negativa effekterna på konkurrensen.

Frankrike

a) Utvecklingsfond för små och medelstora företag och industriföretag

I februari godkände kommissionen planerna på att inrätta en "Utvecklingsfond för små och medelstora
företag och industriföretag" som ersättning för den tidigare "Fonden för industriell nyutveckling (FRI)".

Den nya fonden har godkänts för en period av fem år och är endast öppen för små och medelstora
företag enligt gemenskapens definition i rambestämmelserna för stöd till små och medelstora företag20.
Genom fonden kommer man att bevilja bidrag till investeringar med ett kraftigt teknik- och
innovationsinslag. I stödområdena (dvs. de områden som omfattas av nationell regionalpolitik) skall
taket för högsta regionalstödsnivå, som ökas genom den tioprocentiga bonus som tillåts enligt
riktlinjerna för små och medelstora företag, respekteras. Utanför stödområdena enligt nationell

                                                            

18 I hela meddelandet uttrycks BNP/köpkraftsstandard per capita alltid i procent av gemenskapens genomsnitt.
19 Kommissionens meddelande om metoden för tillämpning av artikel 92.3 a och 92.3 c på regionalstöd. EGT nr C

212, 12.8.1988, ändrat genom EGT nr C 364, 20.12.1994, s. 8
20 EGT nr C 213, 19.08.1992, s. 2.
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regionalpolitik får högsta stödnivå enligt rambestämmelserna för stöd till små och medelstora företag
inte överskridas.

Grekland

a) Greklands ordning för regionalstöd

I maj godkände kommissionen vissa ändringar i Greklands ordning för regionalstöd, vilket för övrigt
godkändes i september 1994.

Ändringarna rör högsta tillåtna bidragsnivå, som nu är 10,1 miljoner ecu, stödnivåer för
utvecklingsområden och för ett nytt utvecklingsområde (bestående av länen Dodekanesos, Samos,
Chios och Lesbos samt av ön Samothrake och några andra kommuner) på 40 % brutto, förlängning
av räntesubventionerna från tre till fyra år i områdena B och C. 

Kommissionen bedömde ändringarna som förenliga med artiklarna 92-93 i Romfördraget och med
artiklarna 61-62 i EES-avtalet av i synnerhet följande skäl: I Grekland är indikatorerna på ekonomiskt
och socialt välstånd väsentligt lägre än gemenskapens genomsnitt. Hela Grekland är berättigat till stöd
enligt artikel 92.3 a i Romfördraget vid tillämpning av metoden från 1988.

Italien

a) Ordning för regionalstöd

I mars godkände kommissionen den nya ordningen för regionalstöd i Italien.

Denna ordning berättigar de sex regioner i södra Italien, som omfattas av undantaget i artikel 92.3 a
(Kampanien, Basilicata, Apulien, Kalabrien, Sicilien och Sardinien), till investeringsstöd om 40 % och
50 % netto beroende på område (plus tillägg för små och medelstora företag). Vidare kommer en ny
garantifond att verka till förmån för de små och medelstora företagen i samma regioner (plus Molise
och - till och med utgången av 1996 - Abruzzerna). Denna fond syftar till att genom statliga garantier
till banker och institutionella investerare omstrukturera lånebilden i livskraftiga små och medelstora
företag eller alternativt bevilja lån till förmånlig ränta. Samma garanti kommer dessutom att bidra till
att främja att banker och institutionella investerare går in som minoritetsägare i de berörda små och
medelstora företagen.

I ordningen ingår även investeringsstöd i de regioner i mellersta och norra Italien som omfattas av
undantaget i artikel 92.3 c i Romfördraget. Stödnivån kan uppgå till mellan 10 % och 20 % netto
beroende på företagets storlek. Dessa regioner har 12,5 % av landets befolkning, till vilket fram till
och med den 31 december 1996 kommer ytterligare 2,2 % om Abruzzernas befolkning medräknas. De
berörda områdena täcker nästan samtliga mål 2-områden för unionens strukturfonder, en betydande del
av mål 5 b-områdena och vissa områden där de lokala förhållandena är särskilt känsliga.

En särskild behandling skall ges regionerna Abruzzerna och Molise, som hör till strukturfondernas
mål 1-områden (Abruzzerna till och med den 31 december 1996) men som inte längre uppfyller kraven
för undantag från förbudet mot stöd enligt artikel 92.3 a i Romfördraget. De uppfyller däremot kraven
för undantag enligt artikel 92.3 c i Romfördraget. Kommissionen har, liksom vid tidigare tillfällen,
erkänt lämpligheten av att medge vissa tillfälliga och begränsade kompletterande åtgärder då
möjligheten upphör till undantag enligt artikel 92.3 a i Romfördraget. Stödnivån kommer att variera
mellan 25 % och 45 % netto beroende på vilket område det gäller och företagets storlek.
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I ordningen ingår även stöd till forskningsverksamhet i södra Italien och i de regioner som omfattas
av det regionala undantaget från artikel 92.3 c i Romfördraget samt stöd till företag som bildas av
ungdomar (lag nr 44). 

b) Minskning och skattemässig behandling av de sociala avgifterna

I mars antog kommissionen ett slutligt beslut på vissa villkor i fråga om den italienska ordningen med
minskning och skattemässig behandling av de sociala avgifterna i södra Italien.

I beslutet bekräftade kommissionen den inställning den intog vid inledandet av förfarandet21, nämligen
att en avveckling borde ske av detta slag av stöd, som betraktades som särskilt snedvridande för
konkurrensen, eftersom det utgjorde ett driftsstöd som hade till enda uppgift att befria företagen från
kostnader som normalt varje ekonomisk operatör skall stå för.

Vad gäller de sex regioner i södra Italien som uppfyller kraven för undantag enligt artikel 92.3 a i
Romfördraget (Kampanien, Basilicata, Apulien, Kalabrien, Sicilien och Sardinien) har kommissionen
– med hänsyn till att deras svaga ekonomiska struktur inte från den ena dagen till den andra skulle
kunna utstå en betydande och plötslig ökning av arbetskostnaderna genom att dessa åtgärder utan
vidare avskaffades – funnit det nödvändigt att medge en avveckling i rimlig takt.

I fråga om Molise och Abruzzerna är den ekonomiska situationen inte sådan att den motiverar denna
typ av stöd. (Dessa regioner är enbart berättigade till undantag enligt artikel 92.3 c i Romfördraget.)
Italiens regering har därför avskaffat minskningen av de sociala avgifterna från och med den 1
november 1994 i dessa regioner. I fråga om den skattemässiga behandlingen har kommissionen – med
hänsyn till att de båda regionerna fram till den 31 december 1994 omfattades av undantaget i
artikel 92.3 a i Romfördraget – funnit det lämpligt att tillåta tillfälliga åtföljande åtgärder i syfte att
främja en anpassning inom företagen i regionerna till de nya, mindre förmånliga formerna för
ekonomiskt stöd.

Förmånen med att dessa avgifter tas ut genom en differentierad beskattning kommer därför att
avvecklas successivt i mycket snabb takt under tiden fram till och med utgången av 1999 för Molise
och 1996 för Abruzzerna.

c) Centrum för finans- och försäkringstjänster i Trieste

I april gav kommissionen klartecken till beviljandet av skatteförmåner för företag som förlägger sin
verksamhet till Centrum för finans- och försäkringstjänster i Trieste (Centro di servizi finanziari ed
assicurativi di Trieste)

Verksamheten vid centrumet syftar till en utveckling av den Europeiska unionens finansiella
förbindelser med länderna i Östeuropa genom att medel anskaffas på de internationella marknaderna
och används för ekonomiska transaktioner med dessa länder.

Stödet, som bland annat består av skattelättnader för de vinster som görs vid centrumet, får bara
beviljas under centrumets fem första verksamhetsår. Stödet är endast avsett för vinster som görs i
transaktioner med de östeuropeiska länderna och är begränsat till investeringar på 65 miljarder

                                                            

21 EGT nr C 240, 19.09.1992, s. 7
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italienska lire och 3,5 miljarder ecu. För att kommissionen noggrant ska kunna kontrollera vilka
effekter detta stöd får, är det obligatoriskt att lämna in en detaljerad rapport. 

Detta beslut motiveras av den betydelse som utvecklingen av en privat kapitalmarknad i de
östeuropeiska länderna har för Europeiska unionen och denna typ av åtgärder är helt i
överensstämmelse med en av unionens huvudriktlinjer för förbindelserna med dessa länder.

Nederländerna

a) Karta över utvecklingsområden

I mars godkände kommissionen den nya nationella kartan över utvecklingsområden i Nederländerna,
dvs. samtliga territoriella enheter som, via de företag som är etablerade där, är berättigade till statligt
regionalstöd enligt artikel 92.3 c i Romfördraget. 

Det framgår klart att denna karta, som ersätter den tidigare som upphörde att gälla den 31 december
1994, inte innebär någon betydelsefull förändring jämfört med föregående period: ändringarna gäller
nämligen bara tillägg av hela provinsen Flevoland (som erkändes som mål 1-område av rådet i juli
1993) och kommunen Hoogeveen i provinsen Drenthe. (Dessa tillägg kompenseras av att ett antal
kommuner i Zuid-Limburg har tagits bort från kartan.) Vissa områden har anmälts för fem år
(1 januari 1995 - 1 december 1999), medan andra endast är berättigade till stöd under två år
(1 januari 1995 – 31 december 1996). Stödnivåerna kommer inte att öka, eftersom de är 25 % brutto
för Flevoland, 20 % brutto för områden som är stödberättigade under fem år och 15 % brutto för
områden som är stödberättigade under två år.

Kommissionen har funnit att denna karta kan godkännas med hänsyn till följande: Alla de föreslagna
regionerna (med undantag av Zuid-Limburg) uppfyller minst ett av de alternativa kriterierna i den
första fasen av 1988 års metod22. Den andra fasen av denna metod ger uppenbara möjligheter att
godkänna att en del av provinsen Zuid-Limburg tas med, särskilt på grund av de socioekonomiska
indikatorerna för området och dess avskilda geografiska läge. Den mycket svaga ökningen (0,38 %)
av den del av landets befolkning som omfattas av det regionala stödet är påtagligt mindre än den enkla
uppräkning som hade varit möjlig till följd av att Flevoland erkänts som mål 1-område 1 (1,5 %) och
av utvidgningarna i den nya kartan för strukturfonderna för perioden 19941999 (11 %). Det skall
vidare nämnas att Nederländerna, med en procentuell andel av 17,26 %, har den lägsta täckningen av
de femton medlemsstaterna i fråga om den del av befolkningen som berörs av regionalstöd.

b) Grundläggande bestämmelser för regionalstödet

Efter godkännandet av kartan godkände kommissionen i april IPR (Investeringspremieregeling), som
innehåller de samlade grundläggande tillämpningsbestämmelserna för utnyttjandet av de möjligheter
som ges genom den nya kartan. Även den nya IPR präglas av en strävan efter kontinuitet med de
tidigare IPR-ordningar som godkänts av kommissionen 1988 och 1990.

Denna ordning avser regional utveckling i den norra delen av landet, Twente och Zuid-Limburg genom
investeringspremier som inte överskrider de tak för stödnivåerna som anges i den nya kartan.

                                                            

22 Kommissionens meddelande om metoden för tillämpning av artikel 92.3 a och 9.3 c på regionalstöd. EGT nr C
212, 12.08.1988, ändrat genom EGT nr 364, 20.12.1994, s. 8.
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Bestämmelser om kumulering ingår i syfte att förhindra att dessa tak överskrids. Liksom kartan är IPR-
ordningen tidsbegränsad så att den sammanfaller med strukturfondernas giltighetstid.

Portugal

a) Frizonen Madeira

I januari beslutade kommissionen, efter en förnyad granskning av den ordning som tillämpas sedan
1987 och som redan setts över en första gång under 1991, att inte göra invändningar mot en fortsatt
tillämpning av åtgärderna till förmån för frizonen Madeira vid nyetablering av företag fram till och
med den 31 december 2000.

Stödformerna inom denna ordning är bidrag till yrkesutbildning och investeringar samt skattemässigt
stöd (skattebefrielse). Sådant stöd kan för övrigt kombineras med andra stödformer som är tillämpliga
på frizonen utan att vara begränsade till denna. 

Kommissionen har godkänt en förlängning av denna ordning, trots att den även omfattar driftsstöd,
med hänsyn till följande: Frizonen Madeira ligger i en region som uppenbart omfattas av artikel 92.3 a,
eftersom dess bruttonationalprodukt per capita endast är 24 % av genomsnittet inom gemenskapen,
vilket gör Madeira till en av de fattigaste regionerna i unionen. Madeira har en mycket problematisk
ekonomisk struktur, samtidigt som konjunkturläget är mycket ogynnsamt. I regionerna i gemenskapens
yttersta randområden är särskilda åtgärder berättigade i syfte att främja deras sociala och ekonomiska
utveckling23. Med iakttagande av bestämmelserna om driftsstöd24 och på samma sätt som i fråga om
liknande ordningar i Dublin och Shannon skall dock denna ordning vara tidsbegränsad: Nyetablering
av företag tillåts endast fram till den 31 december 2000, då ordningen kommer att granskas på nytt
i syfte att fastställa om det skall förlängas eller upphöra.

2. Sektorstöd

2.1. Stålindustri

Österrike

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

I oktober beslutade kommissionen att förelägga rådet ett förslag enligt artikel 95 i Parisfördraget om
godkännande av produktionsstöd och nedläggningsstöd under åren 1995-2002 till VAEG, ett dagbrott
som producerar järnmalm. Produktionsstödet är avsett att täcka skillnaden mellan företagets intäkter
och kostnader under en begränsad tidsperiod, under vilken företaget stegvis kommer att lägga ned sin
verksamhet. Nedläggningsstödet kommer att göra det möjligt för företaget att lägga ned sin verksamhet
på ett miljövänligt och socialt godtagbart sätt. Om detta stöd inte skulle beviljas, skulle företaget
tvingas stänga omgående och gruvområdet skulle överges i sitt nuvarande tillstånd, vilket i ett regionalt
perspektiv och av miljö- och säkerhetsskäl inte skulle vara godtagbart. Stödet kommer inte att inverka
otillbörligt på konkurrensen inom den gemensamma marknaden, eftersom det är nära kopplat till
stängningen av företaget inom den närmaste framtiden. Österrike kommer endast att tillåtas bevilja det

                                                            

23 "Förklaring om regionerna i gemenskapens yttersta randområden", Fördraget om Europeiska unionen, slutakt, s.
238.

24 Jfr kommissionens meddelande om metoden vid tillämpning av artikel 92.3 a och 92.3 c på regionalstöd, EGT nr
C 212, 12.8.1988, särskilt punkt I.6.
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årliga driftstödet under förutsättning att vissa produktionskvantiteter iakttas, vilka kommer att minska
fram till och med den slutliga stängningen år 2002. 

Rådet instämde i kommissionens förslag och kommissionen godkände slutligen stödet i november.

Tyskland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

I september 1994 inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler för stöd
till stålindustrin avseende planen för att bevilja förlusttäckning och investeringsstöd till de bayerska
stålverken Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH och Lech-Stahlwerke GmbH25. Den 4 april 1995
beslutade kommissionen att de avsedda finansiella åtgärderna utgjorde ett statligt stöd som är förbjudet
enligt gemenskapens regler för stöd till stålindustrin och Parisfördraget och därför inte skulle utdelas.26

Den bayerska delstatsregeringen planerade att sälja sin 45-procentiga ägarandel i Neue Stahlwerke
GmbH till en privat entreprenör till ett nominellt inköpspris för att täcka 80,35 % av företagets
ackumulerade förluster under åren 1990-1994. De slutliga beräkningarna av dessa förluster, vilka lades
fram av den tyska regeringen under förfarandet, uppgick till ett belopp av 66,15 miljoner ecu.
Regeringen avsåg vidare att bevilja 29,5 miljoner ecu för täcka kostnader för vissa investeringar. Man
planerade också att sälja sin 19,74-procentiga ägarandel i Lech-Stahlwerke GmbH till samma
entreprenör till ett nominellt inköpspris av 1:- DM för att betala förlusttäckning på sammanlagt 10,52
miljoner ecu till detta bolag. 

Den tyska regeringen hävdade att den avsedda förlusttäckningen låg i linje med privata investerares
normala metoder och därför inte skulle berättiga till stöd. Efter att ha analyserat den tyska regeringens
argument ansåg kommissionen att förlusttäckningen inte var likvärdig med en privat investerares
metoder, eftersom den skulle sammanfalla med försäljningen av aktierna i företaget. Därför skulle
staten inte, ens på lång sikt, kunna ha några utsikter till avkastning på sina finansiella bidrag medan
en privatinvesterare investerar eget kapital endast om det ger rimliga utsikter till avkastning. Sålunda
kom kommissionen fram till att den avsedda förlusttäckningen utgör statligt stöd, vilket är oförenligt
med gemenskapens regler för stöd till stålindustrin samt Parisfördraget. Beträffande det avsedda
investeringsstödet kom kommissionen också fram till att det var oförenligt med gemenskapens regler
för stöd till stålindustrin, eftersom de två företagen inte är lokaliserade inom f.d. DDR:s territorium
och inte får åtnjuta stöd från allmänt investeringsstöd enligt artikel 5 i gemenskapens regler för stöd
till stålindustrin.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommissionen att inte tillstyrka förlustkompensationen och
investeringsstödet.

I november 1994 inledde kommissionen ett annat förfarande i enlighet med artikel 6.4 i gemenskapens
regler för stöd till stålindustrin beträffande ett annat aktieägarlån till Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
på sammanlagt 26,53 miljoner ecu beviljade av den bayerska delstatsregeringen mellan mars 1993 och
augusti 1994. Kommissionen ansåg att regeringens uppträdande inte var likvärdigt med en
privatinvesterares, eftersom ingen eller inte alla andra aktieägare i företaget skulle vara villiga att
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bevilja lån under likvärdiga förutsättningar. Sålunda ansåg kommissionen att lånen utgjorde statligt
stöd som vidare inte föreföll förenligt med den gemensamma marknaden. 

På basis av liknande överväganden beslutade kommissionen i juli att inleda ett andra förfarande i
enlighet med artikel 6.4 i gemenskapens regler för stöd till stålindustrin avseende lån om sammanlagt
12,68 miljoner ecu beviljade av regeringen under 1994-1995 för att hålla företaget i gång.

I oktober 1995 beslutade kommissionen att de lån som beviljats företaget mellan mars 1993 och
augusti 1994 om sammanlagt 26,53 miljoner ecu i statligt stöd är oförenliga med den gemensamma
marknaden. Kommissionen kom fram till denna slutsats mot bakgrund av det faktum att lånen hade
beviljats för att undvika brist på likviditet och efterföljande insolvens och därigenom vara likvärdiga
med inbetalning av riskkapital samt för att de privata aktieägarna inte erbjöd finansiering under
liknande förutsättningar. Med hänsyn till företagets ekonomiska svårigheter kunde vidare den bayerska
regeringen inte ha någon rimlig möjlighet att någonsin få dessa lån återbetalade. Lånen avsåg att täcka
företagets verksamhetsförluster under denna period. Sådant stöd kan aldrig bli föremål för något
undantag från gemenskapens regler för stöd till stålindustrin, varför kommissionen beslutade att stödet
är oförenligt med den gemensamma marknaden och att Tyskland skall återfå detta stöd från företaget
med ränta från och med den dag stödet beviljades.

b) Georgsmarienhütte GmbH

I februari beslutade kommissionen att avsluta det förfarande som inletts i enlighet med artikel 6.4 i
gemenskapens regler för stöd till stålindustrin 1993 beträffande stöd som uppgår till 17 miljoner ecu
till stålverket Georgsmarienhütte GmbH. Den tyska regeringen ansåg att detta stöd var avsett för
forskning och utveckling och därför förenligt med artikel 2 i gemenskapens regler för stöd till
stålindustrin och med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling.27 Under
undersökningsförfarandet fastslog emellertid kommissionen att vissa av de tänkbara kostnaderna,
sammanlagt ungefär 32 miljoner ecu, inte direkt skulle ses som en följd av forsknings- och
utvecklingsprojektet, utan som kostnader för industriella investeringar som var nödvändiga för
företagets framställning av stålprodukter. Dessa kostnader var inte berättigade till att täckas av
forsknings- och utvecklingsstöd. Eftersom forsknings- och utvecklingsprojektet dessutom innefattade
tillämpad forskning och inte innebar särskilt stora risker för företaget, beslutade kommissionen att
endast gå med på en stödnivå på 25 % och godkände inte ytterligare 5 %, som anmälts av den tyska
regeringen. Vid detta beslut tog kommissionen i beaktande att i fall forsknings- och
utvecklingsprojektet misslyckades skulle företaget kunna anpassa projektet till normala förhållanden
och stålproduktion till ett minimum av extra kostnader.

Mot bakgrund av dessa överväganden fattade kommissionen ett slutgiltigt beslut att godkänna stöd till
forsknings- och utvecklingsprojektet på 8 miljoner ecu.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
och Walzwerk Ilsenburg GmbH. 

I januari beslutade kommissionen att inleda förfarandet enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler för
stöd till stålindustrin avseende olika stödåtgärder till förmån för stålföretaget Werkstoff-Union GmbH
för att etablera en ny enhet för tillverkning av järn- och icke järnprodukter i f.d. DDR. Kostnaderna
för den nya enheten uppskattas bli 148 miljoner ecu och den tyska regeringen har redan bidragit med
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investeringsstöd på 23,9 miljoner ecu med en skattelindring på 8,9 miljoner ecu till företaget inom två
regionala investeringsprogram som godkänts inom EKSG-området till och med den 31 december 1994.
Då detta stöd och andra möjliga stödåtgärder inte anmäldes till kommissionen inom den föreskrivna
tidsfristen enligt artikel 6.1 i gemenskapens regler för stöd till stålindustrin, dvs. före den 15 december
1994, gavs dock kommissionen inte tillräckligt med tid för att granska stödet. Dessutom ansågs
anmälan av den 15 december vara ofullständig. Av dessa skäl hyser kommissionen allvarliga tvivel
om huruvida stödåtgärder i samband med etableringen av den nya enheten är förenliga med
gemenskapens regler för stöd till stålindustrin och Parisfördraget. I detta sammanhang noterade
kommissionen att gemenskapens regler för stöd till stålindustrin är väldigt stränga med tidsfristen i
fråga om utbetalning av stöd enligt artikel 5. Med undantag av Investitionszulagengesetz är tidfristen
31 december 1994.

Av liknande skäl beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens
regler för stöd till stålindustrin avseende stöd till stålföretagen Reinwald recycling GmbH, Hansa
Chemie Abbruch und Recycling GmbH och Walzwerk Ilsemburg GmbH.

d) Eko Stahl GmbH

I juli 1994 inledde kommissionen ett förfarande i enlighet med artikel 6.4 med anledning av den
fortsatta förlusttäckningen och finansieringen av investeringar genom lån och garantier från
Treuhandanstalt samt investeringslån från den statliga banken Kreditanstalt für Wiederaufbau till
förmån för stålverket Eko Stahl GmbH. Den 21 december 1994 beslutade kommissionen att godkänna
stöd på upp till 474 miljoner ecu till förmån för företaget i enlighet med artikel 95 i Parisfördraget i
samband med försäljning av 60 % av dess aktier i det belgiska stålföretaget Cockerill Sambre S.A.
Som en del av denna omstruktureringsplan tillstyrkte kommissionen att Treuhandanstalt avstår från
utestående lån till bolaget om sammanlagt 190,84 miljoner ecu och en garanti från Treuhandanstalt
som täcker 31,57 miljoner ecu av investeringslånen. Mot bakgrund av detta skall

- lån på max. 190,84 miljoner ecu för att täcka förluster och 165,2 miljoner ecu för
investeringar, reparation och underhåll, som har blivit föremål för med förfarandet i artikel 6.4,
betraktas som återbetalade fr.o.m. den 31 december 1994, eftersom Treuhandanstalt med
kommissionens godkännande har avstått från de skulder som härrör från dessa lån,

- den garanti från Treuhandanstalt som täcker samtliga investeringslån och som blivit föremål
för förfarandet i artikel 6.4 ha upphört.

Beträffande de investeringslån som beviljats av Kreditanstalt für Wiederaufbau beviljades de
tillsammans med ett bankkonsortium som även omfattade privatbanker, vilka deltog under samma
förutsättningar som den statliga banken. Därför ansåg kommissionen att dessa investeringslån inte
inbegrep statligt stöd.

Mot bakgrund av ovanstående ansåg kommissionen att EKO Stahl inte längre åtnjuter något statligt
stöd som är oförenligt med Parisfördraget eller gemenskapens regler för stöd till stålindustrin. Därför
beslutade kommissionen i februari att avsluta förfarandet enligt artikel 6.4.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

Kommissionen beslutade i oktober att de lån som beviljats Hamburger Stahlwerke GmbH av
Hamburgs stad genom en kredit som beviljats via Hamburgische Landesbank i början av 1994, utgör
statligt stöd som är oförenligt med Parisfördraget och gemenskapens regler för stöd till stålindustrin.
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Kommissionen har också fastställt att de lån som tagits enligt en upplagd delkredit på 11 miljoner ecu
(20 miljoner DEM) i början av 1993, utgjorde statligt stöd som också är oförenligt med de
ovannämnda reglerna. Den har krävt att det statliga stödet skall betalas tillbaka.

I början av 1994 gjorde rapporter i pressen kommissionen uppmärksam på det faktum att staden
Hamburg hade beviljat Hamburger Stahlwerke GmbH ekonomiskt stöd. Den 6 juli 1994 inledde
kommissionen ett förfarande under vilket det framkom att Hamburger Stahlwerke GmbH hade drivits
som ett i det närmaste statsägt företag sedan sin tillkomst 1984. Det nya Hamburger Stahlwerke GmbH
grundades 1984 för att, som en del av en undsättningsplan, ta över affärerna från det gamla Hamburger
Stahlwerke GmbH, som hade blivit försatt i konkurs. Aktiekapitalet tecknades via mellanhänder av
staden Hamburg, som via Hanseatische Landesbank skaffade sig ett betydande inflytande över
framtiden för det nya Hamburger Stahlwerke GmbH.

Eftersom man inte hade funnit någon privat köpare, beslutade Hamburgische Landesbank och staden
Hamburg att stödja företagets fortsatta verksamhet. De intog ståndpunkten att de på detta sätt, kunde
utverka återbetalning av de utestående fordringarna på det gamla Hamburger Stahlwerke GmbH.
Staden Hamburg tillhandahöll bolagskapital på 11 miljoner ecu (20 miljoner DEM) och beviljade stöd
med omkring 13 miljoner ecu (23,5 miljoner DEM) och garantier på ungefär 7,2 miljoner ecu (13
miljoner DEM), som kommissionen godkände vid det tillfället. Staden Hamburg gjorde också en kredit
tillgänglig på upp till 43,3 miljoner ecu (78 miljoner DEM) via Hamburgische Landesbank, som själv
tillhandahöll en kredit på upp till 29 miljoner ecu (52 miljoner DEM).

När företaget råkade i ekonomiska svårigheter i slutet av 1992 vägrade Landesbank att öka krediten
och därigenom upprätthålla företagets likviditet. Staden Hamburg beviljade ökningen på 11 miljoner
ecu (20 miljoner DEM) på egen risk. I slutet av 1993 fick Hamburger Stahlwerke GmbH åter
allvarliga ekonomiska problem och behövde en ytterligare ökning av sin kredit med 13,3 miljoner ecu
(24 miljoner DEM). Banken drog helt och hållet in sitt stöd, men staden Hamburg tog över
finansieringen av företaget och beviljade en tilläggskredit på 96,7 miljoner ecu (174 miljoner DEM)
med en ytterligare marginal på 5,5 miljoner ecu (10 miljoner DEM), på egen risk. I slutet av år 1994
såldes företaget till den indonesiska Ispat-gruppen. Enligt försäljningsvillkoren överfördes alla
fordringar som härrörde från lån till Hamburger Stahlwerke till Ispat för en del, som vid den
tidpunkten ännu inte hade fastställts, av det nominella värdet. Kommissionen kom fram till att de lån
som Hamburger Stahlwerke GmbH erhöll genom kredit i december 1992 och genom krediten som
helhet i början av 1994, utgjorde statligt stöd som är oförenligt med gemenskapens regler för stöd till
stålindustrin och därför måste betalas tillbaka.

Grekland

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

I maj beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler för stöd
till stålindustrin avseende ett investeringsstöd till stålföretaget Halyvourgia Thessalias SA för
inköpande av modern maskinell utrustning och modernisering av befintliga installationer som
Greklands regering skall bevilja. Investeringsstöd anses normalt vara oförenligt med gemenskapens
regler för stöd till stålindustrin och Parisfördraget och kan inte godkännas. Enligt artikel 5 i
gemenskapens regler för stöd till stålindustrin kan emellertid kommmissionen godkänna
investeringsstöd som beviljas inom ramen för allmänna regionala stödprogram i Grekland fram till den
31 december 1994. Eftersom stödet anmäldes till kommissionen den 15 februari 1995 kan stödet inte
anses vare förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 5. Därför hyser kommissionen

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 205

allvarliga tvivel om huruvida investeringsstödet kan vara förenligt med gemenskapens regler för stöd
till stålindustrin och Parisfördraget eller inte.

Irland

a) Irish Steel Ltd.

Kommissionen beslutade i april 1995 att inleda ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler
för stöd till stålindustrin avseende ekonomiskt bistånd från den irländska regeringen på 61,73 miljoner
ecu till det statligt ägda företaget Irish Steel Ltd. för att stödja omstrukturering av företaget och en
lånegaranti på 13,3 miljoner ecu som beviljades 1993. Det visade sig att det ekonomiska biståndet, i
form av lånegarantier och aktiekapital, liksom lånegarantierna från 1993 inte verkade kunna hänföras
till någon av de kategorier av stöd som kan tillåtas enligt gemenskapens regler för stöd till stålindustrin
och som därför endast kan godkännas enligt artikel 95 i Parisfördraget. Den irländska regeringen drog
tillbaka sina planer på att bevilja detta stöd och anmälde en ny omstruktureringsplan som innefattade
en försäljning av företaget till Ispat International. Enligt den planen avsåg den irländska regeringen
att bevilja ekonomiskt bistånd på sammanlagt 38,39 miljoner ecu, innefattande avskrivning av skulder,
kontanta bidrag för miljöarbete och en pensionsplan.

Kommissionen ansåg att det ekonomiska biståndet utgjorde stöd, eftersom det var tveksamt om detta
bistånd var lägre än de likvidationskostnader som en privat marknadsinvesterare skulle ådra sig. Med
tanke på att företagets ekonomiska ställning oavbrutet har försämrats under flera år, skulle en rationell
investerare dessutom kunna förväntas ha agerat mycket tidigare för att minska sin förlust.
Kommissionen anser att detta stöd inte kan omfattas av något av undantagen i gemenskapens regler
för stöd till stålindustrin (förutom ett litet belopp i stöd till omskolning) och därför endast kan
godkännas enligt artikel 95 i Parisfördraget.

Kommissionen ansåg att villkoren för att lägga fram ett förslag till rådet enligt artikel 95 var uppfyllda
i detta fall, mot bakgrund av att stödet verkar vara begränsat till vad som är absolut nödvändigt och
att det har beviljats i samband med en omstruktureringsplan som skall göra det möjligt för företaget
att återfå ekonomisk bärkraft inom en rimlig tidsperiod. Kommissionen ansåg vidare att
konkurrenternas intressen har tillvaratagits, eftersom stödnivån är relativt låg och eftersom företaget
inte kommer att tillåtas öka sin produktionskapacitet under åtminstone fem år efter den sista
utbetalningen av stödet. Mot bakgrund av dessa överväganden och det faktum att en nedläggning av
företaget, som är beläget i en sådan region som avses i artikel 92.3 a, skulle orsaka allvarliga sociala
och regionala problem beslutade kommissionen att förelägga rådet ett förslag enligt artikel 95 om att
godkänna ett omstruktureringsstöd till Irish Steel Ltd.

Vid sitt möte den 21 december 1995 gav rådet sitt enhälliga samtycke till kommissionens förslag under
förutsättning att flera ytterligare villkor införs. Dessa villkor gäller bl.a. begränsningar av företagets
produktsortiment, produktion och försäljning under de närmaste fem åren för att ytterligare minimera
möjliga snedvridningar av konkurrensen. Man kom också överens om att stödet skulle ökas med
omkring 9 miljoner ecu.

Italien

a) Acciaierie di Bolzano (Falck)

Genom ett klagomål blev kommissionen medveten om att ett antal stödåtgärder till förmån för
stålföretaget Acciaierie di Bolzano, ett dotterbolag till Falck, hade beviljats mellan 1983 och 1988 utan
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föregående anmälan till och godkännande av kommissionen. Efter en undersökning av detta stöd mot
bakgrund av gemenskapens nuvarande regler för stöd till stålindustrin verkade det som om vissa
stödåtgärder hade beviljats för produktionsinvesteringar, som inte omfattas av undantagen i
gemenskapens regler för stöd till stålindustrin, medan andra stödåtgärder hade beviljats för
miljöskyddande åtgärder utan att det var möjligt att fastställa huruvida man hade iakttagit villkoren
i gemenskapens regler för stöd till stålindustrin för att godkänna ett sådant stöd eller inte.

Därför tvivlar kommissionen starkt på att dessa stödåtgärder är förenliga med den gemensamma
marknaden och har beslutat att inleda ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler för stöd
till stålindustrin.

b) Bresciani-lagen

Kommissionen beslutade, å ena sidan, att inte göra några invändningar mot 20 nedläggningsstöd som
anmälts inom ramen för tillämpningen av lag nr 481 av den 3 augusti 1994 om avveckling inom den
privata järn- och stålsektorn i Italien. Å andra sidan beslutade kommissionen att inleda ett förfarande
i enlighet med artikel 6.4 i gemenskapsreglerna för stöd till stålindustrin avseende de sex andra statliga
interventioner som planerats av den italienska staten. 

När kommissionen fattade beslut om att godkänna den italienska lagen nr 481 av den 3 augusti, efter
att ha konstaterat att den var förenlig med gemenskapsreglerna för stöd till stålindustrin och särskilt
med bestämmelserna i artikel 4 däri, ålades de italienska myndigheterna att förhandsanmäla varje fall
av tillämpning av lagen ifråga. Av de uppgifter som kommissionen har kännedom om, avseende
överensstämmelse med bestämmelserna i gemenskapsreglerna för stöd till stålindustrin, framgår att alla
kraven var uppfyllda i 20 fall, medan det i de andra sex fallen var så att de sex företagen inte
fortlöpande hade tillverkat stålprodukter inom EKSG:s område fram till dagen för anmälan av stödet
till kommissionen.

Följaktligen hade kommissionen anledning att anta att de berörda företagen inte kunde betraktas som
berättigade till nedläggningsstöd enligt artikel 4 i gemenskapsreglerna för stöd till stålindustrin då de
inte fortlöpande hade tillverkat stålprodukter inom EKSG:s område fram till dagen för anmälan till
kommissionen av ramlag nr 481 om avveckling inom den privat järn- och stålsektorn i Italien. 

Följaktligen ansåg kommissionen det nödvändigt och lämpligt att i de sex fallen inleda ett förfarande
enligt artikel 6.4 i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG i fråga om de nämnda stöden.

2.2. Stålprodukter som ej omfattas av Parisfördraget

Tyskland

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

I mars 1993 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende
investeringsstöd som skall beviljas i enlighet med en godkänd regionalstödsplan för företaget Berg-
Spezial-Rohr GmbH, som producerar stora stålrör som inte omfattas av Parisfördraget. Mot bakgrund
av den befintliga överkapaciteten i den berörda sektorn, med ett kapacitetsutnyttjande på omkring 40 %
mellan 1989 och 1992, var kommissionen tveksam till huruvida detta stöd var förenligt med den
gemensamma marknaden eller inte.
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Efter att ha undersökt stödet mot bakgrund av den information som under förfarandets gång
tillhandahållits av tyska myndigheter och berörda parter, beslutade kommissionen i september 1995
att godkänna stödet enligt artikel 92.3 c i Romfördraget. Innan detta beslut fattades gjorde
kommissionen en bedömning av stödets inverkan på sektorn i förhållande till stödets regionalpolitiska
nytta. I detta sammanhang noterade kommissionen att företagets totala produktionskapacitet skulle
förbli oförändrad med stödet samt att stödet bidrog till en förbättrad och mer varierad arbetsmarknad
i regionen. I linje med tidigare liknande fall ansåg kommissionen därför att stödets regionala nytta
uppväger den snedvridning av konkurrensen inom sektorn som beror på stödet.

Italien

a) Tubificio di Terni Srl och Ilva Lamiere e Tubi, Srl

Kommissionen beslutade i mars 1994 att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende ekonomiskt
bidrag från staten till de två ovannämnda företagen, som producerar stålprodukter som icke omfattas
av Parisfördraget. Mot bakgrund av den svåra situationen på marknaden i den sektor - stora svetsade
rör - där företagen verkar, var kommissionen tveksam till om dessa bidrag var baserade på normala
affärsmässiga överväganden, och om så inte var fallet om stödet var förenligt med den gemensamma
marknaden.

Kommissionen ansåg att det ekonomiska bidraget till Tubificio di Terni Srl på 3,1 miljoner ecu (6 300
miljoner ITL ) var baserat på normala affärsmässiga överväganden och följaktligen inte innefattade
något stöd enligt artikel 92.1. Kommissionen betonar i sin motivering av denna slutsats det faktum att
det vid den tidpunkt då bidraget utgick fanns utsikter till att marknaden skulle växa, och genom att
investera i företaget agerade staten på samma sätt som andra privata investerare på marknaden. Det
faktum att kapacitetsutnyttjandet för närvarande är lågt i sektorn är inte avgörande. Även om bidraget
skulle utgöra statligt stöd skulle det emellertid kunna godkännas i enlighet med artikel 92.3 c i
Romfördraget, eftersom stödet inte skulle bidra till att ytterligare försämra en situation med
överkapacitet och eftersom det bidrog till att förbättra sysselsättningsläget i regionen.

När det gäller det ekonomiska bidraget till Ilva Lamiere e Tubi Srl ansåg kommissionen inte att det
motsvarar en privat marknadsoperatörs sätt att agera, med hänsyn till den överkapacitet som finns i
den sektor inom vilken detta företag verkar. Dessutom gavs bidraget till en fabrik som då tillhörde
Ilva, som drabbats av ekonomiska problem. Kommissionen ansåg därför att dessa bidrag var att anse
som statligt stöd kopplat till investeringar. Investeringsstödet leder dock inte till någon ökning av
företagets produktionskapacitet, och företaget är beläget i ett geografiskt område som är berättigat till
regionalstöd enligt artikel 92.3 a i Romfördraget. Kommissionen ansåg därför att de sektoriella
problem som stödet möjligen kunde ge upphov till uppvägs av stödets positiva regionala effekter och
godkände stödet.

Spanien

a) Tubacex

I februari beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 6.4 i gemenskapens regler för
stöd till stålindustrin och artikel 93.2 i Romfördraget avseende ett antal möjliga stödåtgärder till
förmån för Tubacex, som producerar sömlösa rostfria stålrör. I sitt beslut koncentrerade sig
kommissionen särskilt på den påtagliga ekonomiska omstruktureringen av företaget, inklusive
socialförsäkringskassans beslut att såsom kreditgivare avstå från sina prioriterade fordringar och att
häva kvarstad på tillgångar utan att behållningen av försäljningen av dessa tillgångar används för att

KONK. RAP. 1995



208 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

återbetala skulderna. Kommissionen uppmärksammade också särskilt företagets försäljning av mark
till den baskiska regeringen till ett pris som verkar överstiga marknadspriset samt frågan huruvida de
lån som beviljats av lönegarantifonden för att täcka löneutbetalningarna baserades på normala
marknadsvillkor eller inte.

2.3. Varvsindustrin

De nuvarande reglerna om statligt stöd till varvsindustrin återfinns i det sjunde direktivet om stöd till
varvsindustrin, som upphör att gälla den 31 december 1995. Nya åtgärder behöver fastställas för att
uppfylla kommissionens förpliktelser enligt en internationell överenskommelse som ingicks inom
ramen för OECD, vilken skall träda i kraft den 1 januari 1996. Därför beslutade kommissionen i juli
att föreslå rådet en förordning om stöd till varvsindustrin, för att följa denna överenskommelse från
och med den 1 januari 1996.

I december antog rådet förordning nr 3094/95 som införlivar bestämmelserna i OECD-
överenskommelsen om normala konkurrensvillkor inom den kommersiella varvsindustrin, och
inkluderar avvecklingen av produktionsstöd. Enligt förordningen är alla stödåtgärder, direkta eller
indirekta, till den kommersiella varvsindustrin förbjudna, förutom de som uttryckligen är föreskrivna,
dvs. stöd till FoU-verksamhet, stöd till sociala åtgärder vid nedläggning, exportkrediter för fartyg enligt
OECD:s överenskommelse om exportkrediter för fartyg samt inhemska krediter på motsvarande villkor.
Stöd för omstrukturering kommer i allmänhet inte att ges, med undantag för en övergångsperiod för
Belgien, Portugal och Spanien. Den nya förordningen skall tillämpas från och med det datum då
OECD-överenskommelsen träder i kraft. Detta var avsett att ske den 1 januari 1996, men trots att
Europeiska unionen ratificerade avtalet i december har ikraftträdandet försenats, till följd av
förseningen i ratifikationsprocessen bland andra parter i överenskommelsen. Rådet beslutade därför
att reglerna i det sjunde direktivet om stöd till varvsindustrin28 skulle tillämpas tills vidare, dock senast
till och med den 1 oktober 1996. Mot denna bakgrund beslutade kommissionen att bibehålla taket för
det allmänna produktionsstödet, från och med den 1 januari 1996, på 9 % för stora fartyg och på
4,5 % för fartyg som kostar mindre än 10 miljoner ecu i fråga om ombyggnader.

Frankrike

a) Sociéte nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Sociéte française de Constructions
Navales (SFCN) och andra varv i Italien och Tyskland

I juni beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende indirekt stöd till
förmån för de två ovannämnda franska skeppsvarven och ett varv i Tyskland och ett i Italien. Mellan
1987 och 1990 erhöll de två franska varven SFCN och ACH direkt stöd för produktion av tre fartyg
enligt en plan som var godkänd av kommissionen. Stödnivån var mellan 9,4 och 28 % av det
kontraktsenliga priset, vilket var inom ramen för den godkända planen. Enligt en godkänd regionalplan
för de franska utomeuropeiska departementen (Départements d'Outre Mer, DOM), kunde företag som
gör investeringar i DOM-regioner dra nytta av gynnsamma skatteregler, och uppköparna av fartygen
omfattades av samma stödåtgärder när de investerade i fartygen. För kommissionens godkännande
krävdes individuella anmälningar om stöd inom sektorer, såsom varvsindustri, med särskilda regler för
statligt stöd.

                                                            

28 Rådets direktiv 90/684/EEG, ändrat genom direktiv 94/73/EEG.

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 209

Av artikel 3 i det sjunde direktivet om stöd till varvsindustrin framgår att den beviljade
bidragsekvivalenten för fartygsägare eller tredje part som finns att få för stöd till nybyggnad eller
ombyggnad av fartyg, fullt ut skall omfattas av de tak för stödnivåerna som anges i artikel 4 i
direktivet, förutsatt att stödet faktiskt används för nybyggnad eller ombyggnad av fartyg på varv inom
gemenskapen. På grundval av den tillgängliga informationen, fastslog kommissionen att huvudsyftet
med det stöd som beviljades köpare av dessa fartyg faktiskt var att gagna de berörda skeppsvarven och
inte den regionala utvecklingen i DOM-regionerna. Detta stöd skulle därför tas med i beräkningen när
man räknade ut det totala stödet som skulle beviljas SFCN och ACH för byggande av tre fartyg, vilket
ledde till att den totala stödnivån överskred den som kommissionen hade godkänt enligt den tidigare
nämnda planen.

Det indirekta stöd som beviljades enligt planen för regionalstöd för byggande av två fartyg på ett tyskt
och ett italienskt skeppsvarv översteg likaledes maximigränsen för produktionsstöd till dessa varv.

Tyskland

a) Volkswerft, MTW-Shiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg och Peene Werft

Det sjunde varvsdirektivet innehåller ett undantag till förmån för skeppsvarv, belägna i f.d. DDR, som
tillåter driftsbidrag utbetalade före slutet av 1993 som överstiger den allmänna maximigränsen för
driftsbidrag som anges i artikel 4 i direktivet. Denna avvikelse kräver att den tyska regeringen före
utgången av år 1995 genomför en faktisk och oåterkallelig nedläggning av 40 % av den
skeppsbyggnadskapacitet som fanns i de nya delstaterna 1990. Efter privatiseringen 1993 godkände
kommissionen att hela det planerade driftsbidraget betalades ut till vart och ett av de ovannämnda
varven. Enligt artikel 6 och 7 i direktivet beviljade kommissionen också omstruktureringsstöd i form
av investeringsstöd och nedläggningsstöd till förmån för dessa varv. Kommissionen godkänner
omstruktureringsstöd utdelat i etapper under förutsättning att det visas att stödet är nödvändigt för att
genomföra omstruktureringsplanen, att de subventionerade investeringarna utförs i enlighet med den
plan som kommissionen har godkänt, att det inte blir några överskottseffekter på andra skeppsvarv och
att man tar hänsyn till kapacitetsminskningen för det enskilda varvet.

Under den förutsättningen beslutade kommissionen att godkänna ytterligare utbetalning av stöd till
dessa varv. När det gäller MTW-Schiffwerft reducerades emellertid det ytterligare stödbelopp som hade
beviljats, eftersom MTW inte hade gjort upp kontrakt för den totala summan i investeringsprogrammet.
Godkännande av hela stödpaketet till förmån för dessa varv baseras på att hela investeringsprogrammet
förverkligas, i annat fall skulle stödnivån bli högre än vad som är acceptabelt.

Grekland

Neorion Syros Shipyards SA.

I juli fattade kommissionen ett slutligt positivt beslut enligt artikel 93.2 när det gäller stöd som den
grekiska regeringen år 1991 beslutade att bevilja Neorion Shipyard i form av en skuldavskrivning på
sammanlagt 53 433 ecu. Stödet beviljades i enlighet med artikel 10 i det sjunde direktivet om stöd till
varvsindustrin under förutsättning att varvet privatiseras. Eftersom varvet emellertid inte hade blivit
privatiserat i februari 1994, beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2.

I sitt beslut i juli erkände kommissionen att den grekiska regeringen har uppfyllt sin förpliktelse att
privatisera Neorion Shipyard, som i september 1994 övertagits av ett privat bolag. Stödet befanns vara
förenligt med varvsdirektivet.
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I november beslutade kommissionen dessutom att godkänna en investering till förmån för Neorion
Syros Shipyard SA för att täcka en del av investeringskostnaderna för varvets omstrukturering och
modernisering. Investeringsstödet kommer att uppgå till högst 4 041 miljoner ecu, vilket motsvarar
50 % av den totala investeringskostnaden. Stödet godkändes i enlighet med artikel 6 i det sjunde
varvsdirektivet, eftersom stödet är kopplat till en omstruktureringsplan som resulterar i en minskning
av varvets skeppsreparationskapacitet med ungefär 20 %. Eftersom stödet har beviljats på grundval
av grekisk lagstiftning som fanns innan OECD-överenskommelsen undertecknades, beaktas
moratoriebestämmelsen i 1994 års OECD-överenskommelse om upprätthållande av normala
konkurrensvillkor inom den kommersiella varvs- och skeppsreparationsindustrin.

Spanien

Stöd för omstrukturering av offentligt ägda varv

År 1991 godkände kommissionen förlustersättning uppgående till 792,3 miljoner ecu till de offentligt
ägda spanska varven i samband med omstruktureringen av dessa varv under åren 1987-1992. Av
tvingande budgetära skäl visade det sig emellertid inte vara möjligt att göra dessa betalningar enligt
tidsplanen. De offentligt ägda varven har fortsättningsvis fått allvarliga finansiella problem till följd
av dessa förseningar med stödutbetalningar och den rådande svåra marknadssituationen.

I november anmälde de spanska myndigheterna till kommissionen planer på att bevilja stöd på totalt
1 125 miljarder ecu (180 miljarder ESP) som understöd vid en vidare omstrukturering av de offentligt
ägda varven. Denna anmälan innefattar sociala stödåtgärder, det utestående förlustersättningsstödet och
investeringsstöd, såsom aviserades i ett särskilt undantag för Spanien enligt OECD-överenskommelsen.

Mot bakgrund av att det anmälda beloppet på 556,9 miljoner ecu för förlustersättningsstöd motsvarar
det utestående förlustersättningsstödet som kommissionen godkände 1991, men som inte betalats ut
på grund av tvingande budgetära skäl, beslutade kommissionen i december att detta stöd kan
godkännas i enlighet med artikel 5 a i direktivet. Kommissionen anmodade emellertid den spanska
regeringen att var sjätte månad inkomma med rapporter för att möjliggöra för kommissionen att
kontrollera att stödet används för de avsedda syftena och inte för illojala konkurrensåtgärder såsom
dumpning av priser.

Kommissionen beslutade dessutom att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende en föreslagen
skattekreditering på 301,8 miljoner ecu (ca 48 miljarder ESP) som skulle beviljas de berörda offentligt
ägda varven under perioden 1995-1998. Ett beslut beträffande de återstående stödmomenten skjöts upp
i avvaktan på ytterligare undersökning. 

2.4. Motorfordonssektorn

Återinförandet av rambestämmelserna

Mot bakgrund av det rättsliga vakuum som uppstod genom EG-domstolens dom av den 29 juni 1995,
som fastslår att 1992-års översyn av gemenskapens rambestämmelser för stöd till motorfordonssektorn
inte kunde få till följd att rambestämmelserna förlängs på obestämd tid, beslutade kommissionen att
återinföra rambestämmelserna i enlighet med artikel 93.1 i Romfördraget och att införa interimistiska
åtgärder i form av en retroaktiv förlängning av de ursprungliga rambestämmelserna till slutet av 1995
i avvaktan på återinförandet av rambestämmelserna i enlighet med artikel 93.1 i Romfördraget.
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Alla medlemsstater förutom Spanien samtyckte villkorslöst till att återinföra rambestämmelserna för
två år från och med den 1 januari 1996. Kommissionen ansåg att de argument som framfördes av den
spanska regeringen inte motiverade dess vägran att gå med på att återinföra rambestämmelserna.
Kommissionen kan inte godkänna att rambestämmelserna icke tillämpas i bara en medlemsstat, såvida
inte exceptionella omständigheter skulle föreligga i den medlemsstaten (vilket inte är fallet i Spanien).
Därför beslutade kommissionen i september att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende alla
stödprogram som är i gång i Spanien.

I december fattade kommissionen ett slutligt beslut i detta förfarande och krävde att befintliga program
för statligt stöd i Spanien skall ändras för att uppfylla förpliktelserna i de nya rambestämmelserna om
anmälan och inlämnande av årliga rapporter. Med andra ord fordras att den spanska regeringen anmäler
alla stödåtgärder som beviljas för projekt som kostar mer än 17 miljoner ecu enligt befintliga eller
godkända stödprogram gällande företag som är verksamma i motorfordonssektorn, såsom den
definieras i rambestämmelserna. 

Österrike

a) Opel Österrike

I juli godkände kommissionen ett stöd på totalt 16,1 miljoner ecu till förmån för Opel Österrike, ett
helägt dotterbolag till General Motors Corp., som stöd för dess FoU-verksamhet, miljöskydds- och
utbildningskostnader i Aspern/Wien. De projekt som stöds härrör från Opels beslut att utveckla en ny
liten bensinmotor (Family 0), som ingår i en ny helhetssyn på konstruktionen av kraftöverföring.
Projektet äger rum under perioden 1994-1998 till en total kostnad av 375,4 miljoner ecu (4 913
miljoner ATS). Av denna summa gäller 261,4 miljoner ecu (3 421 miljoner ATS) normala
investeringar, som inte berättigar till stöd. De totala stödberättigade kostnaderna uppgår således till 114
miljoner ecu (1 492 miljoner ATS) i olika kategorier, för vilka ett stöd på totalt 16,1 miljoner ecu
(210,3 miljoner ATS) förutses. Stödet har formen av ett anslag från den centrala regeringen och från
den lokala administrationen i Wien. Stödet till produktrelaterad FoU uppgår till 7,2 miljoner ecu (93,8
miljoner ATS) med en stödnivå på 15 % av de stödberättigade kostnaderna på 48,1 miljoner ecu
(625,3 miljoner ATS), medan stödnivån för processrelaterad forskning och utveckling samt
investeringar i innovationssyfte är 10 %, vilket resulterar i ett belopp på 5,6 miljoner ecu (72,8
miljoner ATS) av de stödberättigade kostnaderna på 56 miljoner ecu (727,5 miljoner ATS). För
miljökostnaderna på 7,6 miljoner ecu (99 miljoner ATS) kommer ett bidrag på 30 % att ges, vilket
leder till ett stödbelopp på 2,3 miljoner ecu (29,7 miljoner ATS). Slutligen ges stöd till grundutbildning
med 0,6 miljoner ecu (8 miljoner ATS ), dvs. 50 % stödnivå för kostnader på 1,2 miljoner ecu (15,9
miljoner ATS), medan stödet för utbildning på arbetsplatsen har fastställts till 0,5 miljoner ecu (6
miljoner ATS) med en stödnivå på 25 % av de stödberättigade kostnaderna på 1,8 miljoner ecu (24
miljoner ATS).

Vid godkännandet av statligt stöd för kostnaderna för FoU, kom kommissionen fram till att kostnaden
för produkt- och processutveckling är verkligt innovativ på en europeisk nivå och att stödnivåerna
håller sig inom de gränser som förutses i gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till
bilindustrin och gemenskapsramarna för statligt stöd till FoU. När det gäller stödet till miljöprojekt
kom kommissionen fram till att investering i nya rengörings- och tvättprocesser för motordelar leder
till en betydande minskning av mängden flytande avfall och till återanvändning därav, som antingen
går utöver nationella normer eller är frivilliga åtgärder i den meningen att det inte finns några normer,
varför den föreslagna stödnivån på 30 % ligger inom den ram som förutses i rambestämmelserna för
motorfordon och i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd av miljön. På grund av projektets
innovativa karaktär, ansåg kommissionen att yrkesutbildningsåtgärderna kommer att svara mot verkliga
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kvalitativa förändringar i den skicklighet som krävs av arbetskraften. De grundläggande
utbildningsmomenten är inte specifika för ett speciellt företag. Mot den bakgrunden och eftersom
stödets nivå ligger inom rimliga gränser, ansågs stödet till utbildning vara godtagbart enligt reglerna
om stöd för yrkesutbildning som anges i rambestämmelserna för motorfordon.

Belgien

a) Ford Werke AG

I juli godkände kommissionen regional- och miljöstöd till Ford Werke AG till stöd för dess
investeringsplaner i Genk. Projekten omfattar lanserandet av en ny Ford Mondeo personbilsserie och
en utvidgning av anläggningen för detta ändamål. Miljöinvesteringar har också kopplats till detta
projekt. Eftersom projektet bl.a. kräver en helt ny karosserimonteringslinje och betydande investeringar
i lackeringsanläggningen, har företaget aktivt undersökt alternativa lokaliseringar för detta projekt och
därigenom understrukit nödvändigheten av regionalt stöd för att trygga Genk-anläggningens
framtidsutsikter på medellång och lång sikt. Projektet omfattar åren 1992-1995 till en totalkostnad av
26 910 miljoner BEF, av vilka 509 miljoner ecu (19 587 miljoner BEF) berättigar till regionalstöd.
Regionalstödet kommer att utgå i form av ett bidrag på 24,1 miljoner ecu (916,4 miljoner BEF) till
projektet, som kommer att utbetalas i tre lika stora årliga belopp under perioden 1995-1997. Dessutom
kommer företaget att få dispens från fastighetsskatt i fem år - med ett beräknat nuvärde av
4,5 miljoner ecu (171,8 miljoner BEF). Med tanke på den försenade utbetalningen av stödet utgör
stödnivån för regionalstödets två delar 4,3 %, uttryckt i bidragsekvivalenter. Vid godkännandet av det
statliga stödet ställde kommissionen fördelarna för den regionala utvecklingen mot eventuella negativa
effekter på sektorn som helhet, såsom skapandet av betydande överkapacitet. Kommissionen
genomförde en lönsamhetsanalys för att fastställa i vilken utsträckning regionalstödet står i proportion
till de regionala handikapp som Ford står inför genom sin investering i Genk. Dessa nackdelar befanns
vara större än den föreslagna stödnivån. Följaktligen kommer stödet inte att ha några negativa effekter
på sektorn.

Miljöinvesteringarna gäller huvudsakligen investeringar i lackeringsanläggningen för att minska
utsläppen av lösningsmedel. Vidare införs nya system för sophämtning och avfallshantering. Kostnaden
för dessa projekt är 7,1 miljoner ecu ( 270,3 miljoner BEF). Miljöstödet kommer att ges i form av ett
bidrag på 15 %, vilket betyder ett belopp på 1,1 miljoner ecu (40,5 miljoner BEF). Eftersom projektet
leder till en minskning av utsläppen, delvis utöver vad som krävs i nuvarande regional lagstiftning och
delvis så att denna iakttas i lagstiftningen, är stödnivån 15 % i linje med de gränser som föreskrivs
i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd av miljön.

Belgien och Nederländerna

a) DAF

I september fattade kommissionen ett delvis negativt slutligt beslut i två förfaranden enligt artikel 93.2
i Romfördraget, som den hade inlett i oktober 199329 för att undersöka huruvida den intervention med
offentliga medel som gjorts av den nederländska staten och den belgiska regionen Flandern till förmån
för lastbilstillverkaren DAF, före och efter företagets konkurs, omfattade inslag av statligt stöd, samt
huruvida detta stöd var förenligt med Romfördraget.

                                                            

29  Se 23:e rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 508.
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I februari 1993 hade en konkursförvaltare utsetts för DAF N.V. och dess många dotterföretag i
Nederländerna, Belgien och Storbritannien. En månad senare godkände domstolar med behörighet i
handelsrättsliga frågor i Nederländerna och Belgien att det tidigare DAF-företagets huvudtillgångar i
dessa medlemsstater köptes upp av ett nybildat företag, DAF Trucks N.V., där den nederländska staten
och den belgiska regionen Flandern innehade aktiemajoriteten.

I fråga om försäljningen av tillgångarna i DAF Belgïe N.V. och myndigheternas roll härvid, ansåg
kommissionen att förvaltarna i Nederländerna och Belgien hade agerat oberoende och lagenligt. I fråga
om statens del i riskkapitalet i DAF Trucks N.V. och i dotterbolaget DAF Trucks Vlaanderen N.V.
drog kommissionen slutsatsen att myndigheterna i båda medlemsstaterna hade tillhandahållit riskkapital
på samma villkor som de privata aktieägarna vars aktieinnehav har en verklig ekonomisk betydelse.
En ingående granskning av affärsplanen visade att man kunde förvänta sig en skälig avkastning på
aktieägarnas kapital. Det innehöll därför inget statligt stöd.

Efter en ingående granskning av de olika ekonomiska interventioner som gjorts till stöd för det gamla
DAF-företaget, drog kommissionen slutsatsen att tre stödåtgärder, som beviljats av de nederländska
myndigheterna, utgjorde statligt stöd enligt artikel 92.1 i Romfördraget och två av dessa stödåtgärder
var dessutom oförenliga med den gemensamma marknaden och måste återkrävas.

För det första innebar en omförhandling i december 1990 av ett TOK-lån (Technisch
ontwikkelingskrediet), som beviljats 1983, att ett företag med svårigheter fick ekonomiska fördelar,
som värderades till 8,4 miljoner ecu (17,7 miljoner NLG) den dag då företaget övergick i
konkursförvaltarnas händer. Detta skulle enligt rambestämmelserna för bilindustrin ha anmälts till
kommissionen. Det oanmälda stödet, som uppgavs vara ett undsättnings- och omstruktureringsstöd,
var oförenligt med riktlinjerna i rambestämmelserna då det inte hade kopplats till någon
omstruktureringsplan.

För det andra ansåg inte den nederländska staten att det senaste TOK-lånet som beviljades 1991 och
1992 innebar statligt stöd och var olagligt. I motsats till denna åsikt drog kommissionen slutsatsen att
även det var oförenligt med riktlinjerna i rambestämmelserna då det understödda projektet avsåg
utveckling och förberedelser för industritillverkning på FoU-stadiet, genom vilket en ny men knappast
revolutionerande lastbilsserie skulle tas fram för att lanseras på marknaden. Så som det anges i
rambestämmelserna är utveckling av nya modeller, som förorenar mindre och är mer bränslesnåla än
sina föregångare, ett standardkrav för att en lastbilstillverkare ska kunna förbli konkurrenskraftig på
den europeiska marknaden. Denna typ av normal företagsverksamhet bör i princip inte stödjas.
Eftersom den nederländska staten redan hade krävt tillbaka lånet från företaget i konkurs, krävde
kommissionen endast återbetalning av det extra stöd som utgjordes av räntesubventionen i anknytning
till lånet och som värderades till 0,2 miljoner ecu (0,4 miljoner NLG) den dag då företaget övergick
i konkursförvaltarnas händer.

För det tredje ansåg kommissionen att det belopp om 1,55 miljoner NLG som utbetalats i slutet av
1992 i förskott på ett anmält men inte godkänt FoU-stöd var förenligt med riktlinjerna för bedömning
av stöd till FoU i sagda rambestämmelser då det var kopplat till VOLEM-projektet ('påskyndad
utveckling av motorer med låga utsläppsnivåer'), som hade tillräckliga inslag av forskning före det
konkurrensutsatta läget för att berättiga den stödnivå som faktiskt utbetalts.

Kommissionen ålade således den nederländska staten att från DAF N.V. återkräva 8,6 miljoner ecu
(18,1 miljoner NLG) i olagligt stöd (17,7+0,4). Eftersom DAF N.V. och DAF Trucks N.V. rättsligt
sett är två helt olika företag och tillgångarna i DAF N.V. såldes i överensstämmelse med det
nederländska konkursförfarandet krävde kommissionen ingen återbetalning från Trucks N.V. av de två
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första stödåtgärderna, även om det senare skulle visa sig att dessa stödåtgärder inte (helt och hållet)
kunde ha återbetalats av konkursboet DAF N.V. 

Slutligen ansåg kommissionen att de belgiska myndigheterna hade beviljat ett olagligt statligt stöd till
det nya DAF-företaget. Genom att inte ta ut den normala riskavgiften om 1,5 % på de statliga garantier
som var kopplade till skulden och som överfördes från det konkursdrabbade DAF België N.V. till
DAF Trucks Vlaanderen N.V. tilldelade de belgiska myndigheterna det nya företaget ett statligt stöd.
Denna artficiella ekonomiska fördel värderades till 0,2 miljoner ecu (9,3 miljoner BEF) den dag då
skulden och garantierna överfördes. Detta driftsstöd ansågs vara oförenligt med den gemensamma
marknaden då riklinjerna i ovan nämnda rambestämmelser föreskriver att inga driftsstöd kommer att
tillåtas i denna sektor. Följaktligen förordnade kommissionen en återbetalning av summan plus
räntekostnaderna från och med dagen för beviljandet.

Tyskland

a) Volkswagen-koncernen (VW)

I slutet av oktober beslutade kommissionen at ålägga Tysklands regering att inom sex veckor lägga
fram all dokumentation, information och alla fakta om Volkswagen-koncernens (VW) nya
investeringsprojekt i de nya tyska delstaterna och om det stöd som skall beviljas dessa. I juli 1994
hade kommissionen fattat ett slutligt beslut om olika stödåtgärder till Sächsische Automobilbau GmbH
(SAB), ett samriskföretag mellan VW och Treuhandanstalt (THA), för omstruktureringen av de
befintliga bil- och motorfabrikerna Mosel I och Chemnitz I och topplocksfabriken i Eisenach.30 Dessa
projekt utgjorde första etappen i Volkswagens engagemang i de nya delstaterna. I samband med det
slutliga beslutet informerade Tyskland kommissionen om att Volkswagen-koncernen skulle lägga sista
handen vid sina planer för nya investeringsprojekt i Sachsen – bilfabriken Mosel II och motorfabriken
Chemnitz II – i slutet av 1994 och att information om dessa projekt skulle skickas till kommissionen
för att den skulle kunna bedöma de regionala stödåtgärder som föreslagits för projekten.

Trots att man skickat ett flertal brev för att påminna de tyska myndigheterna om att lämna in
uppgifterna till kommissionen, hade detta inte skett i slutet av oktober 1995. Kommissionen kunde då,
i överensstämmelse med flera nyligen avkunnade domar i Europeiska gemenskapernas domstol, fatta
ovannämnda interimssbeslut som ålägger medlemsstaten i fråga att för kommissionen lägga fram den
information som nämns ovan. Om Tyskland underlåter att efterkomma detta beslut kan kommissionen
fatta ett slutligt beslut på grundval av nu tillgänglig information, som kan innebära ett krav på
återbetalning av stödet om 197,3 miljoner ecu (372,2 miljoner tyska mark), som utbetalts olagligen
till företaget innan förfarandet inleddes, samt upplupen ränta på detta utbetalade stödbelopp.

Spanien

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

I januari beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 93.2 i Romfördraget
beträffande de stödåtgärder som vidtagits av både de nationella myndigheterna och Junta de Andalucia
(regional regering) till stöd för motorfordonsfabriken i Linares (Andalusien), som ägs av Santana
Motor, S.A. (SANTANA), ett spanskt dotterföretag i SUZUKI Motor Corporation group. Tydligen slöt
de spanska myndigheterna i juni 1994 ett avtal med SUZUKI, genom vilket SANTANA beviljades

                                                            

30 24:e rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 367.
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två räntefria lån, om totalt 85,1 miljoner ecu (13 600 miljoner spanska pesetas i 1994 års priser) för
att säkra företagets fortlevnad. Till svar på kommissionens begäran om ytterligare uppgifter bekräftade
Spaniens regering att man hade lämnat ett förskott på 10 116 miljoner spanska pesetas (27,5 miljoner
ecu i 1994 års priser) till företaget. Spaniens regering överlämnade också ett exemplar av ett förslag
till en omstruktureringsplan, som SANTANA gjort i april 1994.

Av kommissionens undersökning framgick att den omstruktureringsplan som lämnats av Spaniens
regering i dåvarande form var vag och föga övertygande och inte syftade till att långsiktigt säkra
företagets fortlevnad. Dessutom förblev vissa andra aspekter oklara i det statliga stöd som beviljats
SANTANA. Med hjälp av informationen från Spaniens regering kan inte kommissionen klart urskilja
sambandet mellan det statliga stödet till SANTANA och åtgärderna i företagets omstruktureringsplan.

Spaniens regering anmälde dock inget undsättningsstöd enligt riktlinjerna för undsättnings- och
omstruktureringsstöd. Kommissionen kan därför inte fastställa huruvida det föreslagna statliga stödet
till SANTANA uppfyller de villkor som ställs för godkännande av undsättnings- och
omstruktureringsstöd. Mot bakgrund av ovanstående bedömning hyser kommissionen vissa tvivel om
att det föreslagna stödet är förenligt med reglerna för den gemensamma marknaden. Inom ramen för
procedur 93 (2)-förfarande har kommissionen uttryckt en beredvillighet att samarbeta med de spanska
myndigheterna för att utforma en undsättnings- och omstruktureringsplan som är förenlig med
Romfördragets bestämmelser för beviljande av statligt stöd. 

b) SEAT S.A.

I oktober fattade kommissionen ett slutligt villkorligt beslut i ett förfarande enligt artikel 93.2 som
hade inletts i juni 1995 och ändrats i juli 1995. Genom detta beslut godkändes ett stödpaket om 46
miljarder spanska pesetas (283 miljoner ecu), som beviljats av centrala och regionala myndigheter i
Spanien för att stödja en omstruktureringsplan för motorfordonstillverkaren SEAT S.A., ett
dotterföretag i Volkswagen-koncernen. Av den totala summan förskotterades 36 miljarder spanska
pesetas (221 miljoner ecu) i form av två lån till Volkswagen A.G., för vilka huvudkostnaderna och
räntekostnaderna skulle betalas genom framtida bidrag till SEAT.

Kommissionen har, med hjälp av ett oberoende konsultföretag, gjort en undersökning för att fastställa
i vilken utsträckning den anmälda planen motsvarar de omstruktureringsåtgärder som verkligen
vidtagits och huruvida planen uppfyller villkoren i Europeiska gemenskapens riktlinjer för
undsättnings- och omstruktureringsstöd så väl som i Europeiska gemenskapens rambestämmelser för
statligt stöd till bilindustrin. Resultatet av kommissionens undersökning kan sammanfattas på följande
sätt:

Kommissionen instämde i att planen räckte till för att återställa företagets livskraft på rimlig sikt.
Faktum är att SEAT:s ekonomiska situation, så som den var i oktober 1995, visade att verksamheten
gav resultat i nivå med vad man väntade sig att uppnå genom omstruktureringsplanen. Det framkom
av analysen av de ekonomiska uppgifterna att, om försäljningen ökar i enlighet med prognosen i
planen, kommer företaget at bli vinstgivande 1997, det vill säga två år senare än vad som beräknats
i den ursprungliga planen.

Kostnaderna för omstruktureringsplanen om 2,715 miljoner ecu (441,7 miljarder spanska pesetas) var
också lägre än vad som anmälts och omfattade investeringar, produktutveckling,
personalinskränkningar och andra nedläggningskostnader, återskapad likviditet och minskad
skuldsättning.

KONK. RAP. 1995



216 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

Granskningen av omstruktureringsplanen för SEAT visar att Volkswagen-koncernen på ett
betydelsefullt vis bidragit till omstruktureringen av bilindustrin i Europa. Genom den definitiva
stängningen av fabriken i Zona Franca, bara delvis kompenserad av kapacitetsökningen i Martorell och
i andra fabriker som ingår i Volkswagen-koncernen, kommer SEAT:s kapacitet att sjunka med 29 %
och Volkswagen-koncernens med 5 %. 

Även om minskningen av SEAT:s kapacitet är betydligt mindre än de 50 % som förutsågs i den
anmälda planen, så betraktas detta fortfarande som en betydelsefull minskning av
överskottskapaciteten. Produktions- och försäljningsprognosen för SEAT för den återstående period
som omfattas av omstruktureringsplanen förväntas inte leda till någon ökning av företagets
marknadsandelar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på bekostnad av konkurrerande
företag som inte erhåller stöd. Stödbeloppet 289 miljoner ecu (46 miljarder spanska pesetas) och
stödnivån (10,4 % av den totala omstruktureringskostnaden) står definitivt i proportion till den
omstrukturering som planeras. Jämförelsevis är stödnivån procentuellt sett lägre än minskningen av
SEAT:s kapacitet.

Avslutningsvis ansåg kommissionen att stödet om 289 miljoner ecu (46 miljarder spanska pesetas) till
omstruktureringsplanen för SEAT uppfyller de kriterier som fastställts i Europeiska gemenskapens
riktlinjer för undsättnings- och omstruktureringsstöd och i Europeiska gemenskapens rambestämmelser
för statligt stöd till bilindustrin under förutsättning av följande villkor:

- VW-SEAT får inte ändra huvudinnehållet i omstruktureringsplanen för SEAT eller ändra
tidsplanen för genomförandet av densamma; framförallt måste lackeringsanläggningen i Zona
Franca stängas och läggas ned i slutet 1996; ingen ökning av produktionskapaciteten får äga
rum i SEAT:s fabriker före den 1 januari 1998; det omarbetade investeringsprogrammet för
SEAT måste genomförs fullt ut.

- SEAT med dotterföretag får inte beviljas ytterligare stöd varken i form av kapitaltillskott eller
på något annat sätt för att stötta omstrukteringsplanen.

- Volkswagen-koncernen måste fullfölja åtagandet att åstadkomma en femprocentig
nettominskning av koncernens biltillverkningskapacitet inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Slutligen uppmanades Spaniens regering att till kommissionen inkomma med en årlig rapport om
genomförandet av omstruktureringsplanen.

 Förenade kungariket

Rover-gruppen

I november kunde kommissionen avsluta sin undersökning beträffande verkställandet av de beslut
kommissionen fattade 1988 och 1990 om omstruktureringsstöd till Rover-gruppen. I det första beslutet
godkändes ett omstruktureringsstöd på 640 miljoner ecu i form av en skuldavskrivning och ett
regionalt anslag. Detta stöd kopplades till olika villkor som skulle uppfyllas av bolaget och regeringen
i Förenade kungariket under loppet av den omstruktureringsplan ("företagsplan 1988-1992") som
kommissionen skulle övervaka. I ett andra beslut 1990 tillfogade kommissionen ytterligare villkor till
det ursprungliga beslutet och krävde återbetalning av 52 miljoner ecu, vilket motsvarade det stöd som
de brittiska myndigheterna betalade ut till British Aerospace för dess förvärv av Rover-gruppen utöver
det godkända beloppet. Den senare delen av det beslutet upphävdes av domstolen på procedurmässiga
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grunder i februari 1992, men återinfördes genom ett nytt negativt beslut i mars 1993, som verkställdes
samma år när British Aerospace återbetalade 67,4 miljoner ecu, vilket motsvarade kapitalet och
retroaktiv ränta. Rover-gruppen återbetalade år 1992 dessutom frivilligt ett belopp på 35 miljoner ecu,
som måste dras av från Rover-gruppens skuld för omstrukturering av lastbils- och bussektorn vid tiden
för 1988 års beslut, eftersom beloppet då inte gavs ut. Kommisssionen har också konstaterat att de
övriga villkor som anges i de två besluten har uppfyllts i vederbörlig ordning och inom överenskomna
tidsfrister. Det gäller särskilt genomförandet av hela företagsplanen beträffande investerings- och
omstruktureringsåtgärder och därtill hörande belopp, omfattningen av kapacitetsminskningen när det
gäller bilar, motorer och drivmekanismer samt storleken på investeringarna i anläggningstillgångar i
regionala stödområden.

2.5. Syntetfiber

Belgien

a) DS Profil bvba

I april månad beslutade kommissionen att avsluta det förfarande i enlighet med artikel 93.2 i
Romfördraget som inletts i maj 199431 med anledning av ett förslag från Belgiens regering om att
bevilja stöd till DS Profil bvba genom att i efterhand ta på sig en del av den totala kostnaden för
företagets investeringar i en ny anläggning för att tillverka polyesterdun av stapelfibrer. Investeringarna
gjordes där företaget befinner sig i Dendermonde i Flandern och stödet skulle beviljas enligt lagen av
den 4 augusti 1978 för utveckling av små och medelstora företags, som godkändes av kommissionen
såsom överensstämmande med den gemensamma marknaden enligt artikel 92.3 c i Romfördraget.
Stödet innefattade ett räntebidrag (1 miljon ecu), undantag från förtida fastighetsskatt (0,01 miljoner
ecu) och tillåtelse att göra överavskrivning (osäkert värde).

Mot bakgrund av ett expertutlåtande har kommissionen dragit slutsatsen att fibrer med de egenskaper
som krävs för tillverkning av företagets slutprodukt – ett slags polyesterdun – inte funnits att tillgå från
någon syntetfibertillverkare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Företaget nödgades därför
själv anlägga fibertillverkning och Belgiens regering kunde bara stödja verksamhet längre ner i
produktionskedjan om denna verksamhet var integrerad med tillverkningen. Följaktligen skulle stödet
inte utgöra något stöd för tillverkning av syntetfiber och inte falla under vad som anges i Regler för
stöd till syntetfiberindustrin32. Därför var stödet förenligt med den gemensamma marknaden och EES-
avtalet.

Frankrike

a) Allied Signal Fibers Europe SA

I sin dom av den 24 mars 199333 upphävde domstolen kommissionens beslut att vägra inleda
förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget med anledning av ett stöd (24 miljoner ecu) som
Frankrikes regering beviljat Allied Signal Fibers Europe SA för uppförandet av en ny anläggning för
tillverkning av polyestertråd med hög hållfasthet. Anläggningen är belägen i Longwy, Meurthe-et-
Moselle, ett område som ingår i den europeiska utvecklingssfären och är berättigat till regionalstöd

                                                            

31 EGT nr C 201, 23.7.1994, s.2.
32 EGT nr C 346, 30.12.1992, s.3. Reglernas giltighetstid har utökats två gånger -se EGT nr C 224, 12.8.1994, s.4

och EGT nr C 142, 8.6.1995, s. 4.
33 Mål C-313/90: International Rayon & Synthetic Fibres Committee mot kommissionen.
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i enlighet med artikel 92.3 c i Romfördraget. Stödet beviljades inom ramen för regionalbidrags-
ordningen.

Följaktligen inledde kommissionen i juni 199334 ett förfarande i enlighet med artikel 93.2 i
Romfördraget beträffande både stödet och ytterligare stöd (6 miljoner ecu) som företaget erhållit för
att finansiera röjning och rening av platsen för den nya anläggningen.

I januari 1995, fattade kommissionen ett beslut med följande innebörd:

- Finansieringen av markreningsarbetet utgör inte stöd enligt artikel 92.1 i Romfördraget eller
artikel 61.1 i EES-avtalet.

- Vissa delar av den investering som beviljats stöd - det vill säga polymeriseringen och
anknytande kemiska metoder för tillverkning av chips av polyester med hög viskositet - faller
utanför ramen för reglerna från åren 1987-1989 för stöd till syntetfiberindustrin35, som gällde
vid tiden för det tidigare, upphävda beslutet. Därför var stöd till denna verksamhet förenligt
med den gemensamma marknaden och med reglerna enligt EES-avtalet. I enlighet med
kommissionens godkännande av stöd till investeringar i den europeiska utvecklingssfären, som
ger tillåtelse att stödja berättigade investeringar med upp till 30 %, kunde stöd på totalt 20
miljoner ecu beviljas dessa typer av verksamhet.

- Återstoden av stödet (4 miljoner ecu), som hade beviljats till stöd för trådproduktion, var inte
i överensstämmelse med reglerna från 1987-1989. Detta stöd var därför oförenligt med den
gemensamma marknaden och med reglerna i EES-avtalet.

Kommissionen begärde också att Frankrikes regering skulle kräva tillbaka 0,01 miljoner ecu med ränta
från företaget. Detta belopp utgör skillnaden mellan det stöd som betalats ut till företaget innan
kommissionen inledde förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget (20,1 miljoner ecu) och stödet
som godkänts av kommissionen (20 miljoner ecu).

b) Beaulieu-koncernen

I april inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget i fråga om den franska
regeringens förslag att bevilja stöd till Beaulieu-koncernen till förmån för investeringar i en ny
anläggning för produktion av mattväv och mattor i Maubeuge, Nord-Pas-de-Calais. Det verkade som
om anläggningen hade en koppling till företagets installation av ny produktionskapacitet för mattgarn
av polypropylenfilament, varför stödet tycktes vara ett indirekt stöd till garnproduktion och alltså
omfattades av regelverkets tillämpningsområde. Eftersom det dessutom verkade som om företagets
kapacitet för garnproduktion skulle öka, skulle det föreslagna stödet inte vara förenligt med
regelverket, som säger att stöd endast är tillåtet om det skulle medföra en betydande minskning av
kapaciteten. Alltså verkade det föreslagna stödet vara oförenligt med den gemensamma marknaden och
med EES-avtalet.

När kommissionen inledde förfarandet noterade den att den vid sitt beslut i fråga om stödets
förenlighet med den gemensamma marknaden skulle den ta hänsyn till sina tidigare beslut36, enligt

                                                            

34 EGT nr C 215, 10.8.1993, s.7.
35 EGT nr C 183, 11.7.1987, s.4.
36 EGT nr L 62, 3.3.1984, s. 18 och EGT nr L 283, 27.10.1984, s. 42.
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vilka Belgien skulle återkräva otillåtet stöd som beviljats Beaulieu-koncernen år 1983. Alltså skulle
kommissionen, även om den kom fram till att det föreslagna stödet var förenligt med Romfördraget,
enligt rättspraxis överväga att vänta med utbetalningen om Belgien ännu inte hade följt de tidigare
besluten.

Tyskland

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Den 20 december 1995 godkände kommissionen stöd till förmån för företagets investeringar i ny
kapacitet för texturering av textilfilamentgarn baserat på polyamid, eftersom det är förenligt med
regelverket, och alltså är förenligt med den gemensamma marknaden och EES-avtalet.

2.6. Finansiella sektorn

Frankrike

a) Kommissionens slutgiltiga beslut om villkorligt godkännande av stöd till omstruktureringen av
banken Crédit Lyonnais 

I juli beslutade kommissionen att avsluta förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget och att ge ett
villkorligt godkännande av de stöd som den franska regeringen beviljat för att undsätta och sanera den
statligt ägda banken Crédit Lyonnais.

I slutet av år 1993 var Crédit Lyonnais den största europeiska banken i fråga om omsättning. Åren
1992, 1993 och 1994 uppvisade den negativa resultat. På grund av de mycket stora förlusterna i
förhållande till det egna kapitalet skulle kapitaltäckningsgraden (det vill säga förhållandet mellan
bankens eget kapital och tillgångarna justerade för risk) ha sjunkit under den föreskrivna miniminivån
på 8 % om inte de franska myndigheterna hade vidtagit finansiella stödåtgärder för Crédit Lyonnais,
särskilt genom en ökning av kapitalet och genom att ansvaret för risker och kostnader för tillgångar
på 21 miljarder ecu (135 miljarder FRF) förts över till en särskilt inrättad förvaltningsorganisation.
Kommissionen har ansett att systemet i fråga innehåller stora inslag av stöd, för vilka den slutliga
nettokostnaden för staten skulle kunna uppgå till 7 miljarder ecu (45 miljarder FRF).

Kommissionen är medveten om att banksektorn är speciellt känslig och kräver särskild uppmärksamhet
från både nationella och gemensamma myndigheter för att undvika att allvarliga svårigheter inom ett
stort företag sprids som ringar på vattnet genom de ekonomiska kopplingarna mellan företagen inom
sektorn och därigenom framkallar en större kris. Vid behandlingen av ärendet har i det sammanhanget
hänsyn särskilt tagits till de överväganden om tillämpligheten av de regler för statligt stöd till banker
som utarbetats av de tjänster inom kommissionen som ansvarat för ärendet och en expertgrupp som
kallats in för att utvärdera de problem som skulle kunna uppstå om fördragets regler tillämpas utan
att tillräcklig hänsyn tas till sektorns särskilda egenskaper. På grundval av dessa överväganden har
kommissionen i sitt slutgiltiga beslut stannat för principen att reglerna för statligt stöd kan och bör
tillämpas i samma utsträckning för banker, samtidigt som hänsyn bör tas till denna sektors särskilda
egenskaper, särskilt när det är fråga om svårigheter för en stor institution. Skyddet av stabiliteten i
banksektorn bör utformas så att det följer konkurrensreglerna, framför allt i fråga om statligt stöd. För
att följa dessa regler kan det berörda företaget tvingas att i hög grad kompensera konkurrenterna för
varje snedvridning av konkurrensen som stödet orsakat. Ur en allmän synvinkel anser kommissionen
att om en bank med svårigheter kan få ett frivilligt stöd av andra kreditinstitut, med ett stort finansiellt
deltagande från privata företag, är artikel 92 inte tillämplig. Detta har till exempel varit ett av de
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viktigaste inslagen för kommissionen vid bedömningen av undsättningen av den spanska banken
Banesto. Den positiva bedömningen grundade sig på att privata banker var fria att delta i
garantifonden, att de hade godkänt undsättningsplanen och att större delen av fondens resurser kom
från den privata sektorn. Kommissionen har också tagit i beaktande att undsättningen gjordes inom
en relativt kort tidsrymd och genom en enda övergripande lösning samt att banken genast såldes till
den privata sektorn genom ett öppet offentligt anbudsförfarande. Om det däremot inte finns något
sådant frivilligt större privat deltagande, kan stödåtgärderna i princip innehålla inslag av statligt stöd
enligt artikel 92 om de innehåller icke-kommersiella villkor. Följaktligen är de inte undantagna från
förpliktelsen att lämna in en förhandsanmälan enligt artikel 93.3 och de får inte vidtas innan
kommissionen har fattat ett slutgiltigt beslut.

I detta fall har kommissionen ansett att med tanke på stödets omfattning, sektorns känslighet för stöd
av denna omfattning samt även med hänsyn till att syftet med detta stöd är att täcka de negativa
följderna av den aggressiva och dåligt kontrollerade politik som Crédit Lyonnais tidigare har fört, bör
Crédit Lyonnais göra betydande motprestationer, särskilt på det område där stödet haft omfattande
verkningar, det vill säga expansionen av verksamheten och banknätet. Detta är skälet till att ordningen
för stöd till Crédit Lyonnais endast har godkänts på villkor att Crédit Lyonnais i en betydande
utsträckning minskar sin kommersiella närvaro i Europa och utanför Europa. Crédit Lyonnais skall
också bidra till kostnaderna för den särskilda förvaltningsorganisationen genom en klausul om åtgärder
vid återupprättad lönsamhet ("retour à meilleure fortune"). Dessutom har kommissionen försäkrat sig
om att en distinkt åtskillnad skall göras mellan Crédit Lyonnais och förvaltningsorganisationen för att
förebygga intressekonflikter. Därför kommer Crédit Lyonnais endast att få återköpa avskilda tillgångar
till det pris som den erhållit vid överlåtelsen. I kommissionens beslut att godkänna
undsättningsåtgärderna för Crédit Lyonnais tas också det faktum att Crédit Lyonnais troligen kommer
att kunna privatiseras inom fem år ad notam. Om klausulen om åtgärder vid återupprättad lönsamhet
har upphävts vid det tillfället kommer oberoende experter att inkallas för att kontrollera att priset för
överlåtelsen motsvarar marknadspriset. Ett system för övervakning av omstruktureringsplanen och av
genomförandet av bestämmelserna i kommissionens beslut har också föreskrivits. I det avseendet bör
det noteras att om de slutliga kostnaderna för förvaltningsorganisationen överskrider det stödbelopp
som godkänts av kommissionen, måste dessa ytterligare interventioner anmälas till kommissionen, som
skall undersöka om de är förenliga med den gemensamma marknaden. I ett sådant fall kommer det
att finnas anledning att åter granska hur mycket Crédit Lyonnais kommersiella närvaro har minskat,
vilket skulle kunna leda till att ytterligare motprestationer krävs av Crédit Lyonnais. Å andra sidan
anser kommissionen att planen säkerställer att Crédit Lyonnais åter blir bärkraftigt. Crédit Lyonnais
ger en så stor ersättning som möjligt till systemet för att minska stödet till det minsta möjliga.
Dessutom garanterar planen i och med privatiseringen att den priviligierande kopplingen mellan Crédit
Lyonnais och staten bryts och att eventuella framtida snedvridningar av konkurrensen därigenom
begränsas.

2.7. Transportsektorn

2.7.1. Vägtransport

 Frankrike

Inom ramen för ett program för strukturförbättring av landsvägstransportsektorn i Frankrike har
kommissionen beslutat att betrakta två stödåtgärder såsom varande förenliga med den gemensamma
marknaden. Stödåtgärderna är avsedda för mindre transportföretag, då det är just dessa som har haft
störst svårigheter att anpassa sig till den nyligen genomförda liberaliseringen. De båda åtgärderna har
en total budget på 26,5 miljoner ecu. I första hand rör det sig om ett bidrag för frivillig likvidation,
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som genom ett beslut av den 12 juli inte utgör stöd enligt artikel 92.1 i Romfördraget och i andra hand
ett stöd till sammangående för små företag på villkor att överkapaciteten reduceras, något som den 18
oktober befanns vara förenligt med den gemensamma marknaden eftersom det var avsett att underlätta
utvecklingen inom sektorn utan att ändra handelsvillkoren i en utsträckning som står i strid med det
gemensamma intresset. 

Italien

Vidare väckte kommissionen den 18 juli talan i domstolen mot republiken Italien som inte vidtagit de
nödvändiga åtgärderna för att rätta sig efter det beslut av den 3 juni 1993, i vilket en skattelättnad för
de yrkesverksamma vägstransportörerna i Italien förklarades oförenligt med den gemensamma
marknaden och de italienska myndigheterna uppmanades att återkräva de utbetalda beloppen. 

Dessutom hade denna ordning, som hade betraktats som ett rent driftsstöd och som inledningsvis var
avsett för taxeringsåret 1992, förlängts av de italienska myndigheterna till att gälla för 1993 och 1994,
med en budget på 558 miljoner ecu. Kommissionen beslutade den 4 oktober 1995 att inleda ett
förfarande avseende dessa förlängningar enligt artikel 93.2 i Romfördraget och krävde att utbetalningen
av stödet omedelbart skulle upphöra. 

Portugal

I syfte att minska den miljöpåverkan som orsakas av varutransporter på landsväg i Portugal har landets
regering också presenterat ett stödprojekt på 60,9 miljoner ecu under fem år och som godkändes av
kommissionen den 26 april 1995 med stöd av gemenskapens ramprogram för statligt stöd till skydd
av miljön37, och artikel 92.3.c i Romfördraget. Ordningen omfattar åtgärder som syftar till en
överföring av kapacitet från egentransport till den mer effektiva yrkesmässiga transporten, samt
begränsning av buller och avgasutsläpp.

2.7.2. Sjöfart på inre vattenvägar

Tyskland, Nederländerna och Frankrike anmälde under 1995 till kommissionen sina program för
statligt stöd till sjöfart på inre vattenvägar.

Dessa program har som första mål en omstrukturering av den nationella sektorn för flodtransport
genom åtgärder för minskning av överkapacitet genom ett initiativ på gemenskapsnivå. Dessutom
omfattar programmen kompletterande åtgärder som framförallt är avsedda att ge stöd till sektorn och
då särskilt små företag (1-2 båtar). Det är fråga om att förbereda dem för att de med framgång ska
kunna bemästra de svårigheter som de kommer att möta i och med den liberaliseringprocess på
marknaden för flodtransport som kommissionen förordar i sitt förslag till ett direktiv av den 23 maj
1995.38

                                                            

37 EGT nr C 72, 10.3.1994, s. 3.
38 KOM (95) 199 slutl.
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2.7.3. Järnvägstransporter

Förenade kungariket

Statlig garanti till European Night Services Ltd för uthyrning av sovvagnar

Den 16 januari 1995 beslutade kommissionen att inte resa invändningar mot en statlig garanti till
European Night Services Ltd., ett statligt ägt företag, för uthyrning av sovvagnar för internationell
passagerartrafik genom Kanaltunneln. Denna uppgörelse ersätter British Rail Boards garanti som har
löpt ut. 
Den brittiska regeringen har för avsikt att privatisera ENS genom att sälja bolaget till ett konsortium
som skall planera, konstruera och driva Channel Tunnel Rail Link.

Stöd till Union Railways Limited

Kommissionen beslutade den 17 maj 1995 att inte resa invändningar mot tillhandahållandet av
ytterligare bistånd för att möjliggöra för Union Railways, ett statligt ägt företag, att utföra ytterligare
planeringsarbeten och tekniska arbeten rörande Channel Tunnel Rail Link.

Försäljning av företag som arbetar med rullande materiel för järnväg (ROSCO:s)

Kommissionen beslutade den 29 november 1995 att avsluta ärendet, eftersom de tillhandahållna
garantierna till köparna av de tre bolagen maximerat vinsten och därför inte utgjorde statligt stöd.

Italien

Statligt stöd till Ferrovie dello Stato S.p.A.

Den 18 oktober 1995 godkände kommissionen en statlig garanti till Ferrovie dello Stato S.p.A. som
utfärdats av den italienska regeringen för ett lån på 372 miljoner ecu för omstruktureringsinvesteringar
i höghastighetsjärnvägsförbindelsen mellan Brenner och Verona.

2.7.4. Lufttrafik

TAP och Air France

År 1994 godkände kommissionen att omstruktureringsstöd beviljas till TAP och Air France att betalas
i delutbetalningar. I båda fallen gällde kommissionens godkännande under förutsättning av att Portugal
och Frankrike uppfyllde en lista med förpliktelser och genomförde omstruktureringsplanerna på ett
riktigt sätt. Under 1995 kontrollerade kommissionen, med hjälp av oberoende experter, att dessa
förpliktelser har uppfyllts.

När det gäller TAP kom kommissionen fram till att flygbolaget har genomfört planen framgångsrikt
under den aktuella perioden och att det noggrant har rättat sig efter de villkor som anges i beslutet.
I april 1995 godkände därför kommissionen utbetalning av den andra delutbetalningen av stödet39. 

                                                            

39 EGT nr C 154, 21.6.95. 
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Likaledes ansåg kommissionen i juli 1995 när det gäller Air France att resultatet av det första året i
omstruktureringsplanen var allmänt tillfredsställande samt att Frankrike hade uppfyllt sina förpliktelser.
Följaktligen beslutade kommissionen att inte resa några invändningar mot den andra delutbetalningen
av stödet40. 

CDC

År 1994 beslutade kommissionen att det franska offentliga bolaget CDC-P:s tecknande av obligationer
som utfärdats av Air France utgjorde olagligt stöd som är oförenligt med den gemensamma
marknaden. Kommissionen krävde att Frankrike skulle garantera återbetalning av stödet plus ränta.
Kommissionen noterade de tekniska svårigheter som Frankrike skulle möta vid genomförandet av
beslutet, eftersom återbetalningen kommer att leda till att Air France bryter mot den franska
avtalslagen. I oktober 1994 bestred Frankrike och Air France kommissionens beslut inför
gemenskapens domstol, varför kommissionen den 4 april 199541 beslutade att ändra sitt ursprungliga
förslag och att kräva att Frankrike skulle garantera att stödet och upplupen ränta i stället deponeras
på ett spärrat bankkonto tills domstolen avkunnar en slutgiltig dom i ärendet. Den ekonomiska effekten
av detta förfarande är att undandra Air France möjlighet att använda stödpengarna i avvaktan på
förhandlingar inför domstolen.

SABENA

I maj 1995 analyserade kommissionen de finansiella transaktioner som ingick i överenskommelsen
mellan Swissair och Belgien, syftande till att Swissair skulle förvärva en strategisk andel (49,5 %) av
Sabena. Affären inbegriper att Sabena skall utfärda nya aktier för 245 miljoner ecu (9,5 miljarder
BEF). Swissair tecknade sig för 155 miljoner ecu (6 miljarder BEF) och den resterande delen
tecknades av Belgien och en grupp belgiska investerare. Transaktionen krävde också att en offentlig
institution i Belgien köpte en viktig andel som innehades av Air France, delvis genom ett lån genom
Swissair. Med utgångspunkt i sin beprövade praxis påminde kommissionen om att när det offentliga
innehavet i ett bolag skall öka, innebär inte kapitaltillskottet statligt stöd förutsatt att den offentliga
investeringen görs samtidigt med betydande kapitaltillskott från privata aktieägare. Att Swissair
tecknade nya aktier till samma pris och på samma villkor som Belgien och de belgiska investerarna
accepterades som bevis för att affären utgjorde en normal finansiell transaktion och inte statligt stöd.
Dessutom accepterades Belgiens upphävande av vissa särskilda sociala bidrag gällande piloter och
flygplansbesättning, vilka endast syftade till att rätta till en anomal situation i det belgiska
socialförsäkringssystemet, som en allmän åtgärd i den ekonomiska politiken som helt och hållet
inrymdes i statens ansvarsområde.

LUFTHANSA

Den 10 maj 1995 beslutade Europeiska kommissionen att inte komma med invändningar mot den tyska
regeringens planer på att medverka till pensionsfonder för anställda på Lufthansa, som en del av
bolagets privatiseringsprogram som startade 1992. Åtgärderna var kopplade till de avgifter som ålades
Lufthansa till följd av att bolaget var tvunget att utträda ur en tilläggspensionsfond som handhades av
den statliga korporationen VBL. Så länge Lufthansa var ett offentligt bolag var det obligatoriskt att
tillhöra denna fond. Kommissionen ansåg att en privat investerare i samma ställning som den tyska

                                                            

40 EGT nr C 295, 10.11.95. 
41 EGT nr L 219, 15.9.94. 
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staten - förpliktigad att överlåta kontrollen över Lufthansa - skulle ha agerat på samma sätt för att
maximera det slutliga värdet av sin andel.

AOM

Den 19 juli 1995 analyserade kommissionen ett kapitaltillskott på 46,9 miljoner ecu (300 miljoner
FRF) till bolaget AOM från dess offentligt ägda moderbolag Crédit Lyonnais. Efter att ha analyserat
flygbolagets omstruktureringsplan drog kommissionen slutsatsen att det var troligt att AOM skulle
komma att få sin balansräkning i jämvikt inom en snar framtid och att det nuvarande nettovärdet av
företagets framtida betalningsflöde överskrider den för investeringar. Affären ansågs innebära en
normal finansiell transaktion och inte statligt stöd, eftersom en privat investerare i en
marknadsekonomi under samma omständigheter skulle ha investerat i AOM.

SARDINIA

Samma datum beslutade kommissionen att det stödprogram som upprättades i enlighet med italiensk
lag av den 20 januari 1994 icke var förenligt med den gemensamma marknaden. Lagen tillät
omfattande befogenhet att handla efter omständigheterna när det gäller att bevilja bidrag till vissa
flygbolag som sköter om regional flygtrafik till och från Sardinien. Till skillnad från förfarandet vid
åläggande av offentliga serviceförpliktelser enligt artikel 4 i förordningen EEG nr 2408/92, var
programmet inte tillräckligt transparent, och det lämnade rum för korssubventionering av andra tjänster.

VLM

Den 26 juli förklarade kommissionen att det räntefria lån på 517 000 ecu (20 miljoner BEF) som
beviljades av den flamländska regionen till flygbolaget VLM under 1994 innefattade ett stödinslag som
inte var förenligt med den gemensamma marknaden42. Kommissionen ansåg emellertid att VLM:s
förluster i början av 1994 inte hindrade tillträdet till den finansiella marknaden, och anlade följaktligen
synpunkten att stödbeloppet motsvarade den ränta som VLM skulle ha haft att betala under normala
marknadsvillkor. Kommissionen tog den riskpremie som skulle ha lagts ihop med den belgiska
grundräntesatsen för ett sexårigt lån vid den tiden, och beslutade att kräva att Belgien skulle komma
med ett åläggande om att ränta på 9,3 % skall betalas inom två månader på lånen på 517 000 ecu (20
miljoner BEF).

Tyskland

Den 29 november 1995 undersökte kommissionen det exceptionella förfarandet med avskrivning av
flygbolag som är registrerade i Tyskland och som används för internationell affärsmässig verksamhet
eller för transporttjänster i utlandet. Under vissa omständigheter tillät programmet en exceptionell
avskrivning på upp till 30 % av den totala kostnaden för förvärvet. Kommissionen ansåg att
programmet innebar en specifik åtgärd och inte en åtgärd av allmän fiskal natur. Dessutom noterades
att programmet inte kunde omfattas av andra och tredje punkten i artikel 92. Följaktligen anmodades
de tyska myndigheterna att inte förlänga tillämpningen ytterligare fem år.

                                                            

42 EGT nr L 267, 9.11.95. s.49.
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2.7.5. Sjötransport

Spanien

Kommissionen ansåg att de ändringar som gjordes i ett avtal mellan spanska regionala myndigheter
och ett rederi undanröjde åtgärder som utgjorde statligt stöd. Följaktligen kunde det
undersökningsförfarande som inleddes den 29 september 1993 i enlighet med artikel 93.2 i fördraget
avslutas. Beslut fattades den 6 juni 1995.

Frankrike

Tvivel uppstod om huruvida ett stöd som beviljats till det franska statligt ägda rederiet Compagnie
Générale Maritime ('CGM') var förenligt med fördraget eller inte. Kommissionen beslutade den 31
oktober 1995 att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2. Stödet uppgår till ca 330 miljoner ecu.

Danmark

Ett danskt program för att stödja utvecklingen av en kommandobryggesimulator godkändes av
kommissionen den 1 februari 1995. Den skall användas för utbildning av sjöfarare och skall bidra till
att förbättra kompetensnivåerna och därmed säkerheten till sjöss. Det statliga bidraget uppgår till 4
miljoner ecu.

2.8. Jordbrukssektorn

Fram till nu har kommissionen godkänt huvuddelen av de statliga stöd som anmälts av de nya
medlemsstaterna. Emellertid var kommissionen tvungen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i
Romfördraget avseende två österrikiska stöd som befanns vara driftsstöd och oförenliga med den
gemensamma marknaden och anslutningsakten.

Det rör sig om två olika stöd per hektar (ett stöd per capita för mjölk och kvigor och ett bidrag inom
sektorn för oljeväxtfrön, medicinalväxter och kryddväxter). Kommissionen har som regel att betrakta
alla former av statligt stöd som innehåller någon form av inkomststöd som oförenliga med den
gemensamma marknaden, då man genom dessa stöd som vanligtvis beviljats per produktionsenhet eller
per hektar riskerar att orsaka störningar i gemenskapens stödmekanismer eftersom driftsstöd inte får
någon varaktig effekt på hur den berörda sektorn fungerar.

Kommissionen har gått tillväga på samma sätt avseende ett flertal andra driftsstöd som beviljats av
andra medlemsstater.

På samma sätt har kommissionen fattat ett negativt slutligt beslut avseende ett italienskt stödprogram
som innehåller ett åtgärdsprogram inom regionen Sardinien, avsett för skuldsanering för
jordbrukskooperativ som har svårigheter (stöd nr C 18/94). Likaledes har kommissionen inlett ett
förfarande enligt artikel 93.2 mot liknande åtgärder i regionen Sicilien och dessa har av kommissionen
befunnits vara "retroaktivt driftsstöd till kooperativens verksamhet". 

På samma sätt har kommissionen inlett förfaranden enligt artikel 93.2 i Romfördraget mot ett flertal
stödprogram som inte verkar kunna beviljas något undantag enligt artikel 92 i fördraget. Detta gäller
stödet till marknadsföringsåtgärder till förmån för den franska fårsektorn (stöd nr NN 103/94). Faktum
är att kommissionen, med utgångspunkt i de uppgifter den förfogar över, inte kunnat fastställa att
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rambestämmelserna för statligt stöd iakttagits vid marknadsföring av jordbruksprodukter43, och
dessutom tycks marknadsföringsåtgärderna utgöra en överträdelse av artikel 30 i fördraget, då
konsumenterna uppmanas att köpa inhemska produkter av den enda orsaken att de är av inhemskt
ursprung. Detta gäller även för de åtgärder som vidtagits av regionen Sicilien angående naturkatastrofer
(stöd nr NN 31/94) för vilka det inte kunnat konstateras huruvida gemenskapskriterierna för stöd vid
naturkatastrofer iakttagits. 

Inom ramen för undersökningarna av statligt stöd inom området för tillämpningen av rådets förordning
(EEG) nr 2328/9144 och kommissionens förordning (EEG) nr 2741/89 inom sektorn för vinodling45,
inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget mot ett stöd som regionen
Rheinland-Pfalz i Tyskland beviljat för rationalisering av vinbergen. Faktum är att stödbeloppet, i vissa
fall, överstiger den godkända stödnivån i artikel 12.1 i förordning nr 2328/91. Samtidigt vidtog
kommissionen lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 93.1 i fördraget, med avseende på de
stödformer som redan förekommer på området. 

Efter att rådet antagit förordning nr 2611/95 om möjligheten att bevilja nationellt kompensationsstöd
för förlust av jordbruksinkomster förorsakade av valutarörelser i andra medlemsstater46, gjorde
kommissionen inga invändningar mot de exceptionella stöd som Frankrike har beviljat för att
kompensera uppfödarna av unga nötkreatur för förluster av jordbruksinkomster förorsakade av de
valutarörelser som uppstod under våren 1995 (stöd nr NN 176/95 och N 922/95). Kommissionen ansåg
att dessa stöd uppfyllde alla kriterierna för att kunna betraktas som förenliga med bestämmelserna i
rådets förordning. 

I alla dessa fall av stöd som är oförenliga med den gemensamma marknaden har kommissionen i sina
beslut intagit en sträng hållning gentemot medlemsstaterna och har utnyttjat alla de medel som står
till kommissionens förfogande genom Romfördraget och domstolens rättspraxis.

I detta sammanhang är kommissionen mer uppmärksam på de tidsfrister som medlemstaterna ges för
genomförandet av kommissionens beslut och avseende återkrävande av oförenliga stöd som beviljats
utan att man inväntat kommissionens slutliga beslut. Således kräver kommissionen, avseende
tidsfristerna, inte bara att medlemsstaten förbinder sig att återvinna stödet ifråga utan även bevisar att
återbetalningen skett. Kommissionen har omsatt denna tanke i praktiken bland annat vid förfarandet
avseende Frankrikes stöd inom sektorn för griskött, som var föremål för ett slutligt negativt beslut
under 1994 (stöd nr C 8/94 och C 9/94) där de franska myndigheterna uppmanades att tillhandahålla
bevis för att de belopp som utbetalats olagligen återbetalats av förmånstagarna.

På samma sätt beslutade kommissionen i juli 1995 för andra gången att till EG-domstolen överlämna
en begäran (att hos EG-domstolen ansöka om)om upphävande av ett beslut som fattats av Europeiska
unionens råd om att på grund av särskilda omständigheter47 godkänna ett franskt stöd "för
upprätthållande av produktionen inom vinsektorn" och mot vilket kommissionen i februari hade inlett
ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget (stöd nr NN 127/94). Vad gäller motsvarande stöd
som beviljats för föregående vinsäsong, som varit föremål för kommissionens första begäran hos EG-

                                                            

43 EGT nr C 272, 28.10.1986, s. 3 och 
EGT nr C 302, 12.11.1987, s. 6.

44 EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.
45 EGT nr L 264, 12.9.1989, s. 5.
46 EGT nr L 268, 10.11.1995.
47 Rådets beslut av den 22 juni 1995.
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domstolen om upphävande (ärende nr C-122/94) sköt generaladvokaten fram beslutet till den 21
november 1995.

Vad gäller förhållandet mellan gemenskapens jordbrukspolitik och övrig gemenskapspolitik vid
tillämpandet av konkurrensreglerna, bör fallen av stöd till biobränslen tas upp. Kommissionen har
undersökt ett antal stöd inom sektorn i Belgien, Frankrike och Italien. I Belgien rör det sig om stöd
til produktion av höstraps i form av stöd per hektar eller prisgarantier (stöd nr N 679/94 och N
679/94). I Frankrike (stöd nr NN 10/A/92, nr NN 10/B/92 och nr NN 51/94) och Italien (stöd nr NN
49/93) fogas skattemässiga åtgärder till förmån för biobränslen till det nationella stöd som ges för
råvaror. Kommissionen har inlett förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget med avseende på dessa
stöd som visat sig innefatta flera överträdelser i förhållande till artikel 95 i fördraget, förordningarna
om en gemensam organisation av de berörda marknaderna och rådets förordning (EEG) nr 1765/92
om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor48.

Kommissionen har med eftertryck klargjort att detta ställningstagande inte innebär ett ifrågasättande
av gemenskapspolitiken för stöd till utveckling av biobränslen. Men kommissionen vill understryka
att det senare endast låter sig göras med iakttagande av grundbestämmelserna i fördraget och
bestämmelserna för den gemensamma jordbrukspolitiken som dels innehåller förbud mot alla
skattemässiga åtgärder som innebär diskriminering på grund av den berörda produktens nationella
ursprung och dels innehåller förbud mot statliga stöd avsedda för produkter från jordbruksmark som
lagts i träda.

2.9. Andra sektorer

Österrike

Inledande av ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget avseende omstruktureringsstöd till Head
Tyrolia Mares

I december beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget
avseende det stöd som beviljats det österrikiska bolaget Head Tyrolia Mares (HTM), en viktig
producent av sportartiklar (framför allt för skidåkning och tennis), som är helägt av den offentliga
tobakskoncernen Austria Tabakwerke (AT).

Efter att ha tillskjutit undsättningskapital till det förlustdrabbade HTM några månader tidigare
beslutade AT att sälja HTM till privata investerare. Man kom överens om ett symboliskt pris, då AT
skulle ordna med ett slutgiltigt bidrag till HTM:s ägarkapital. Kommissionens agerande var föranlett
av flera klagomål från konkurrenter och av den svåra situationen på den internationella skid- och
tennismarknaden.

Kommissionen delade inte den den österrikiska regeringens uppfattning att det inte förelåg något
statligt stöd. Tvärtemot argumenten från de österrikiska myndigheterna ansåg kommissionen särskilt:

1) Transaktionen innefattar statliga resurser, eftersom : a) det kan inte göras gällande att AT är
oberoende av sin offentliga aktieägare, som innehar 100 % av aktierna och som utnämner
ledamöterna i AT:s administrativa råd b) AT:s traditionellt positiva finansprofil och den
utdelning som aktieägarna faktiskt får kan inte tas som ett bevis för att det inte finns någon

                                                            

48 EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.
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inblandning av statliga fonder, eftersom vinsten huvusakligen härrör från AT:s offentliga
tobaksmonopol, c) AT:s sämre resultat under senare tid till följd av dess förlustbringande
inblandning i HTM innebär brist på ersättning till de offentliga aktieägarna, dvs. ett direkt
beviljande av statliga resurser till HTM.

2) AT har inte uppfört sig som en investerare i en marknadsekonomi, eftersom: a) det första
undsättningsingripandet genomfördes utan någon omstruktureringsplan, och skulle normalt ha
ägt rum i ett mycket tidigare skede, b) avyttringen av HTM på de överenskomna villkoren kan
inte anses vara det billigaste alternativet när AT skulle upphöra med sin förlustbringande
investering, c) kapitalökningen och försäljningen av HTM kan inte jämföras med andra
liknande transaktioner som företagits av privata bolag, d) avyttringen av HTM är inte resultatet
av ett allmänt, öppet budförfarande utan särskilda villkor, e) avyttringen av HTM grundar sig
på icke-kommersiella överväganden, såsom understödjande av HTM:s verksamhet i Österrike
och den österrikiska regeringens planer på att privatisera AT under 1996.

Det beviljade stödet kommer att finansiera undsättningen av HTM och bolagets omstrukturering.
HTM:s omstruktureringsplan kommer att utgöra grunden för den slutliga bedömningen av stödet. Den
offentliga utredningen kommer att ge HTM:s konkurrenter och alla intresserade parter tillfälle att
kommentera ärendet.

Förutom att sätta i gång utredningen har kommissionen beslutat att, i avvaktan på sitt slutgiltiga beslut,
tillåta tillfälligt undsättningsstöd för att täcka HTM:s interimistiska likviditetsbehov.

Frankrike

a) La Poste française

Kommissionen har med anledning av klagomål granskat om vissa skattelättnader för det franska
postverket innebär statligt stöd enligt artikel 92.1 och snedvrider konkurrensen på konkurrensutsatta
marknader där det franska postverket är verksamt, och om detta stöd i så fall är förenligt med den
gemensamma marknaden.

I sitt beslut konstaterar kommissionen att i enlighet med artikel 90.2 i Romfördraget skall företag som
anförtrotts driften av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse omfattas av konkurrensreglerna i
Romfördraget, inbegripet reglerna för statligt stöd i artiklarna 92-94, i den utsträckning som sådana
regler inte rättsligt eller faktiskt hindrar dem från att utföra de särskilda uppgifter som ålagts dem.49

Med hänsyn till detta och i förening med artikel 92.1 anser kommissionen att skattelättnaderna för det
franska postverket utgör en ekonomisk fördel för det franska postverket som, om det skall komma i
fråga för ett undantag enligt artikel 90.2, inte får överskrida vad som är nödvändigt för att
tillhandahålla de tjänster av allmänt intresse som det franska postverket har ålagts. Denna ekonomiska
fördel får med andra ord inte komma de verksamheter till godo som det franska postverket bedriver
på konkurrensutsatta marknader.

Kommissionen konstaterade att värdet av dessa skattelättnader inte överskrider vad som krävs för de
tjänster av allmänt intresse som det franska postverket ålagts. Dessa tjänster består i en förpliktelse
att ha postkontor över hela landet och ett krav på att leverera post inom hela Frankrikes territorium,

                                                            

49 I detta sammanhang hänvisar kommissionen särskilt till domstolens dom av den 15.3.1994 i mål C-387/92,
REG 1994 s. I-884, §17. 
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oberoende av det faktum att priserna för denna tjänst inte alltid motsvarar kostnaderna.
Skattelättnadernas värde beräknas motsvara 186 miljoner ecu (1,196 miljarder FRF), medan de extra
kostnaderna för de tidigare nämnda åtagandena om allmänna tjänster uppskattas till minst 434,6
miljoner ecu (2,782 miljarder FRF). Det senare beloppet beräknas emellertid på grundval av det
franska postverkets hela verksamhet. För att ta hänsyn till de fördelar det franska postverkets
verksamhet fått på konkurrensutsatta marknader på grund av den nuvarande postinfrastrukturen i
landsbygdsområden bedömde kommissionen att det var nödvändigt att minska det senare beloppet på
434,6 miljoner ecu (2,782 miljarder FRF) med en procentsats som motsvarade procentandelen för
denna kommersiella verksamhet i det franska postverkets totala omsättning, dvs. med 34,7 %. På detta
sätt minskades de sammanlagda kostnaderna för åtagandena om allmänna tjänster till 284 miljoner ecu
(1,82 miljarder FRF), vilket överskrider värdet av skattelättnaderna på 186 miljoner ecu (1,196
miljarder FRF).

På grund av vad som angivits ovan ansåg kommissionen att skattelättnaderna för det franska postverket
inte överskrider vad som är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster av allmänt intresse som
anförtrotts det franska postverket. Beslutet blev därför att skattelättnaderna i enlighet med artikel 90.2
inte utgör statligt stöd enligt artikel 92.1.

Tyskland

(a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

I december beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende ett antal
stödåtgärder till förmån för Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (GAV), som är verksamt på
marknaden för insamling och återvinning av industriavfall.

Insamling av hushållens avfall anses traditionellt vara en uppgift för lokala myndigheter.
Kommissionen anser dock att så inte är fallet beträffande insamling, sortering och marknadsföring av
industriavfall. På det området konkurrerar flera företag med varandra. Kommissionen anser därför att
stöd till GAV kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln på marknaden för avfall i den mening
som avses i artikel 92.1. Det faktum att GAV är ett företag som inte arbetar för ekonomisk vinning
fann kommissionen vara irrelevant vid bedömningen. Eftersom kommissionen inte omedelbart kunde
se att stödåtgärderna, inklusive ett investeringsstöd på 1,5 miljoner ecu för byggande av en ny
sorteringshall och årliga bidrag på sammanlagt 1,7 miljoner ecu för att främja arbetsstyrkans
motivation, skulle vara förenlig med den gemensamma marknaden beslutade kommissionen att inleda
ett förfarande enligt artikel 93.2. 

(b) Sektorn för maskinvertyg

I december beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende vissa åtgärder
gällande Gildemeister AG, en tysk tillverkare av maskinverktyg.

Till följd av klagomål om att stöd hade getts till företaget i fråga, fick kommissionen information från
tyska myndigheter angående förhållandet mellan Gildemeister AG, Westdeutsche Landesbank
Girozentrale (WestLB) och delstaten Nordrhein-Westfalen, liksom angående åtgärder som vidtagits
inom ramen för Gildemeisters övertagande av Deckel/Maho, en bayersk tillverkare av maskinverktyg
som gick i konkurs 1994.

Mot bakgrund av denna information fann kommissionen det nödvändigt att närmare undersöka vissa
åtgärder, nämligen att WestLB 1984 avstod från utestående fordringar på 26,1 miljoner ecu (47

KONK. RAP. 1995



230 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

miljoner DEM), att delstaten Nordrhein-Westfalen 1993 beviljade en garanti för en kredit på 411,1
miljoner ecu (20 miljoner DEM) som Gildemeister fick 1992, att de bayerska myndigheterna genom
"Bayernfonds"-programmet 1994 finansierade 1 % av den 9,25-procentiga räntan på krediten på 8,3
miljoner ecu (15 miljoner DEM) som beviljades av Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung
(LfA) inom ramen för Gildemeisters övertagande av Deckel/Maho; att LfA och Thüringische Industrie-
Beteiligungsgesellschaft (TIB) beviljade en undergaranti på 5,6 miljoner ecu (10 miljoner DEM) till
förmån för WestLB för dess garanti i samband med placeringen av Gildemeisters kapitalökning på
18,9 miljoner ecu (34 miljoner DEM) på marknaden i oktober 1994.

Kommissionen ansåg, mot bakgrund av den tillgängliga informationen, att dessa åtgärder skulle anses
utgöra en del av ansträngningarna för att omstrukturera Gildemeister AG. Kommissionen ansåg att det
i det skedet var tveksamt om de uppfyller de villkor som anges i gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag med svårigheter. Det hade inte lämnats in någon
omstruktureringsplan till kommissionen, och mot bakgrund av situationen inom sektorn för
maskinverktyg var det oklart huruvida Gildemeisters övertagande av vissa delar av Deckel/Maho
resulterade i en minskning av firmans kapacitet som helhet.

(c) Petrokemisk sektor

I november fattade kommissionen ett slutligt beslut om stöd till BSL Polyolefinverbund GmbH, som
består av de tidigare östtyska petrokemiska företagen Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH och
delar av Leuna-Werke GmbH i de nya delstaterna Sachsen och Sachsen-Anhalt. Dessa tre bolag ägdes
och förvaltades sedan 1990 av det statliga holdingbolaget Treuhandanstalt (THA)50 och sedan 1995
av dess efterträdare Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), som inledde
omstruktureringen genom att lägga ner föråldrade fabriker, genomföra angelägna investeringar i
säkerhets- och miljövårdskontroll och minska sysselsättningen från 26 000 till 5 800.

Efter en öppen anbudsinfordran befanns Dow Chemical vara den enda potentiella köparen av de tre
bolagen i fråga. Den privatiseringsplan som Dow och de tyska myndigheterna kommit överens om
skulle emellertid kräva stora stödbelopp. I juni 1995 beslutade kommissionen att undersöka om det
integrerade projekt som Dow föreslog skulle vara bärkraftigt. Kommissionen betvivlade också
nödvändigheten av hela stödet och reste invändningar mot ett "obegränsat" stödbelopp.

Inom ramen för förfarandet ägde förhandlingar med den tyska regeringen rum. Den tyska regeringen
samtyckte till att ändra sitt förslag på flera punkter. Under förfarandets gång biträddes kommissionen
av oberoende experter, som analyserade bärkraften i det projekt som Dow föreslagit. Experterna gav
också sina synpunkter på nödvändigheten av stödet och på de effekter planen skulle komma att få på
konkurrensen inom gemenskapen. Flera konkurrenter och en annan medlemsstat inkom också med
anmärkningar under förfarandet.

Dow-planen minskar produktionskapaciteten för olefin och vissa produkter på marknaden i
efterföljande led, medan den ökar och skapar produktionskapacitet för andra produkter på marknaden
i efterföljande led. Kommissionen kontrollerade med sina konsulter om var och en av dessa
investeringar var nödvändiga och oumbärliga för det integrerade komplexet och vilka effekter de skulle
komma att få för konkurrensen. Det befanns att det endast var tveksamt beträffande anilinfabriken.
Denna investering på 83,3 miljoner ecu (150 miljoner DEM) undantogs därpå från
omstruktureringsplanen. 533,3 miljoner ecu (960 miljoner DEM) i energistöd och 188,9 miljoner ecu

                                                            

50 Tjugofjärde konkurrensrapporten, punkt 361.
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(340 miljoner DEM) i driftstöd efter omstruktureringen togs också bort. Det återstående sammanlagda
potentiella stödbeloppet fastställdes till 5 309 miljoner ecu (9 556,22 miljoner DEM). Kommissionen
antog ståndpunkten att det ändrade stödpaketet utgör de minimiåtgärder som är nödvändiga för att
omstruktureringsprogrammet skall kunna genomföras. Ett kontrollförfarande skall garantera att stödet
inte används för andra ändamål än de för vilka det är godkänt.

Italien

a) Villkorliga slutgiltiga beslut om godkännande av omstruktureringsstöd till Enichem Agricoltura
S.p.A. och Iritecna S.p.A.

I juni beslutade kommissionen att avsluta de två förfarandena enligt artikel 93.2 genom att godkänna
det stöd som beviljats de italienska företagen Enichem Agricoltura S.p.A. and Iritecna S.p.A. Båda
företagen ägs helt och hållet av de två italienska statliga holdingbolagen ENI respektive IRI.

Kommissionen godkände de båda omstruktureringsstöden på vissa villkor. Om dessa villkor uppfylls
motsvarar de båda stödåtgärderna de krav som fastställs i gemenskapens riktlinjer om stöd för att
undsätta och omstrukturera företag i svårigheter. De är därmed förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artikel 92.3 c. De viktigaste skälen till godkännandet var följande: 1) Både Enichem
Agricolturas och Iritecnas omstruktureringsplaner omfattar nedläggning och avveckling av produktiva
enheter, tillgångar och dotterföretag. Dessutom innebär de att driften skall koncentreras till
kärnverksamheten och på de mest effektiva och vinstgivande enheterna och syfta till en privatisering.
Återstoden av företagen skall säljas eller likvideras. 2) Båda planerna innefattar betydande insatser för
att minska produktionskapaciteten och de två koncernernas närvaro på marknaden inom hela sitt
produktsortiment. Betydande personalminskningar ingår också. En större del av företagens arbetskraft
kommer att friställas vid processens slut. Villkoren för omstruktureringen är följande: 

1) Omstrukturerings- och likvideringsplanen skall genomföras fullt ut.
2) Den italienska regeringen måste fullfölja sitt åtagande att slutligen privatisera de båda

företagen.
3) De sammanlagda inkomsterna från försäljningen av de omstrukturerade företagen skall

användas till att minska de kostnader och förluster som täcks av stödet. De får inte investeras
så att de leder till ytterligare stöd till andra företag eller verksamheter inom koncernen som
ännu inte har sålts.

4) Privatiseringen måste ske genom ett öppet förfarande med full insyn och utan att särskilda
villkor ställs och får inte finansieras med ytterligare statligt stöd.

5) Genomförandet av omstruktureringsplanen skall övervakas av kommissionen.

I fråga om Enichem Agricoltura begärde kommissionen särskilt, med tanke på att företaget är verksamt
inom en sektor med strukturell överkapacitet inom den gemensamma marknaden, att
kapacitetsminskningarna måste vara reella och oåterkalleliga och att detta måste respekteras fram till
det ögonblick då stödets effekter på konkurrenssitutaionen inom gemenskapen blir obetydliga. Alla
planer på att åter sätta igång de anläggningar som nu är stängda i väntan på försäljning eller
nedläggning, måste dessutom anmälas till kommissionen och godkännas i förhand.
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b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

I februari beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i fråga om ekonomiska
bidrag på sammanlagt 256,4 miljoner ecu (52 miljarder ITL) från det statliga holdingbolaget EFIM till
företaget Breda Fucine Meridionali (BFM) och en statlig garanti som ger företaget möjlighet att låna
49,3 miljoner ecu (ca 10 miljarder ITL) från privata banker.

Med tanke på företagets stora ekonomiska svårigheter, däribland förluster år 1993 som var större än
företagets omsättning och en sammanlagd skuld som är mer än fem gånger så stor som aktiekapitalet,
ansåg kommissionen att en privatinvesterare på marknaden inte skulle hat gett ett liknande ekonomiskt
bidrag. En privatinvestererare skulle inte rimligen kunna vänta sig någon vinst av sin investering ens
på lång sikt. Det ekonomiska bidraget utgjorde alltså statligt stöd till företaget. Av liknande skäl ansåg
kommissionen att den statliga garantin utgjorde statligt stöd, eftersom företaget med tanke på sina
ekonomiska svårigheter inte skulle ha kunnat få finansiering från den privata marknaden utan garantin.
Företaget gavs dessutom undantag från en bestämmelse i den italienska lagstiftningen enligt vilken det
annars skulle ha tvingats till likvidation på grund av sina ekonomiska svårigheter.

På grundval av den information som kommissionen har tillgång till tvivlar den starkt på att dessa
stödåtgärder kan vara förenliga med den gemensamma marknaden.

c) Särskilda åtgärder till stöd för produktionen och sysselsättningen inom skosektorn

Kommissionen har beslutat att inleda ett förfarande enligt artikel 92.3 i Romfördraget mot de stöd som
föreskrivs inom ramen för de "särskilda åtgärder till stöd för produktionen och sysselsättningen inom
skosektorn" som den italienska regeringen har godkänt.

I den plan där dessa särskilda åtgärder ingår föreskrivs stöd som består i att de sociala avgifter som
företagen betalar för varje nyanställd arbetstagare helt eller delvis skall ersättas med beskattning.
Antalet arbetstagare som skall anställas på dessa villkor är 5 000, varav hälften med kontrakt om
tillsvidareanställning. Omvandlingen av avgifterna till beskattning skall beviljas för en femårsperiod
och skall gradvis minska för de arbetstagare som anställts tills vidare.

Kommissionen har bedömt att dessa åtgärder utgör ett sektoriellt stöd eftersom förmånerna av
åtgärderna är reserverade för vissa sektorer, nämligen sådana som drabbats av en sysselsättningskris.
Dessutom kan såväl sektorer i kris som dynamiska sektorer, som skosektorn, drabbas av en
sysselsättningskris. De italienska myndigheterna har inte visat att det är nödvändigt att ge den senare
en förmånligare behandling. Detta stöd befriar företagen från en del av lönekostnaderna, som är
normala utgifter man åtagit sig för att driva produktionen. Detta gör det alltså möjligt för företagen
att på konstlad väg förbättra sitt konkurrensläge på bekostnad av konkurrenterna i EES-länderna.

Den fördel som de italienska företagen kan få av dessa åtgärder är desto större eftersom den italienska
skoindustrin står för nästan hälften av handeln mellan unionens medlemsstater på detta område och
att EFTA-länderna är dess största exportmarknad utanför unionen.

Villkoren för att bevilja stödet gör att det framstår som en form av driftsstöd.
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d) Bidrag till polyetenåtervinning.

Kommissionen har beslutat att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget mot stöd som
härrör från de "bidrag till polyetenåtervinning" som Italien infört, och villkoren för att ta ut denna
skatt.

Bidraget utgörs av en skatt på 10 % av omsättningen för nyproducerad polyeten som saluförs inom
Italiens territorium och som är avsedd för produktion av plastfilm som används på den italienska
marknaden. Bidraget, som fortfarande är på 10 % av omsättningen, gäller också polyeten och plastfilm
med ursprung i gemenskapen. Däremot är produkter som exporteras utanför Italien undantagna.

Syftet med denna skatt är dubbelt. Dels syftar den till att finansiera arbetet med selektiv insamling,
återvinning och återanvändning av avfall från polyeten och å andra sidan till att utveckla marknaderna
för användning av material som härrör från återvinning och återanvändning av plastfilm.

De inslag i stödet som kommissionen åtminstone tvivlar på om de är förenliga med den gemensamma
marknaden kan delas in i flera grupper:

- Importen från de andra länderna i unionen beskattas och finansierar alltså de åtgärder
(ovannämnda) som beskattningen syftar till, vilket gynnar de italienska företagen, som är de
främsta förmånstagarna för dessa åtgärder.

- Det är endast plastfilm och produkter av plastfilm som importerats till Italien som omfattas
av skatten. Eftersom skatten tas ut på den faktiska omsättningen, har de italienska
plastfilmproducenterna en fördel eftersom de redan har betalat skatten på sin försäljning av
polyeten (råvara), medan de företag som exporterar till Italien betalar skatten på värdet av
plastfilm eller produkter av plastfilm (mellanprodukter eller slutprodukter). Effekten av detta
stöd är desto större eftersom plastfilm används i ett mycket stort antal produktionssektorer.

- Det är mycket troligt att finansieringen av insamlingen, återvinningen av polyeten och
utvecklingen av marknaden för användning av produkter som härrör från återvinning och
återanvändning av polyeten utgör ett stöd till särskilda företag. Eftersom de italienska
myndigheterna ännu inte har fastställt villkoren för att bevilja stödet har kommissionen
emellertid inte tillräckliga uppgifter för att kunna uttala sig om dess förenlighet med den
gemensamma marknaden.

- Slutligen verkar skattebefrielsen för produkter som exporteras vara ett exportstöd.

e) Inledande av ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget avseende Enirisorse-gruppen

I december beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget
avseende påstådda statliga stödåtgärder uppgående till 887 500 ecu (1 800 miljoner ITL) till
Enirisorse-gruppen. Åtgärderna är uppdelade på följande sätt:

- 246 500 ecu (500 miljoner ITL) för att minska gruppens finansiella skulder;

- 394 476 ecu (800 miljoner ITL) för att täcka förlusten från likvidering av vissa bolag och
nedläggning av anläggningar;
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- 246 500 ecu (500 miljoner ITL) för att täcka exceptionella kostnader i bolag i drift för lindring
vid avskedanden, och åtgärder för miljöskydd, etc.

Kommissionen är inte övertygad om att det kapital som har ställts till förfogande för Enirisorse exakt
motsvarar de kostnader som uppstått vid likvidationen och försäljningen av olika bolag och från
omstruktureringen av de återstående bolagen och att kapitalet enbart har använts för dessa ändamål.

Dessutom har det hittills inte styrkts att omstruktureringen kommer att leda till bärkraft och lönsamhet
för Enirisorse-gruppen, särskilt inte eftersom omstruktureringen inte har omfattat bly- och
zinkproduktionen, som står för de största förlusterna.

Följaktligen anser kommissionen att det är tveksamt om en privat investerare i en marknadsekonomi
skulle ha betett sig på samma sätt som ENI gjorde.

Det återstår att konstatera om en privat investerare, jämförbar med ENI, inte skulle ha dragit sig
tillbaka från Enirisorse efter år av förluster och ökade skulder och en förmodad brist på bärkraft på
medellång eller lång sikt.

Spanien

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

År 1991 godkände kommissionen ett stöd som beviljats PYRSA, som är verksamt inom
stålgjuterisektorn med tillverkning av kedjekransar och GET-delar. I maj 1993 beslutade EG-domstolen
att upphäva kommissionens beslut, med undantag av ett stöd på 975 905 000 ESP som beviljats inom
ramen för ett regionalt stödprogram, och i juli 1993 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande
enligt artikel 92.3 i fråga om stödet.

Det viktigaste skälet till att domstolen upphävde kommissionens beslut var att kommissionen hade
försökt åberopa frånvaron av överkapacitet inom delsektorn för tillverkning av kedjekransar och GET-
delar när den godkände stödet. Under domstolsbehandlingen kunde kommissionen emellertid inte
bevisa att så verkligen var fallet och den borde därför ha inlett ett förfarande enligt artikel 93.2.

Under förfarandet enligt artikel 93.2 fick kommissionen upplysningar som gjorde det möjligt för den
att fastställa att det redan år 1990 fanns en överkapacitet på den relevanta marknaden, dvs.
stålgjuterisektorn, som troligen var ännu större år 1988 och 1989. Även om PYRSA ligger i en region
som är berättigad till regionalstöd enligt artikel 92.3 a, kan det stöd som beviljats PYRSA inte
automatiskt godkännas enligt det undantaget. Eftersom stödet i fråga inte beviljades inom ramen för
ett godkänt regionalt stödprogram måste kommissionen i detta fall göra en individuell bedömning av
stödet. Då mottagaren av stödet är verksam i en sektor som drabbats av överkapacitet måste
kommissionen förvissa sig om att stödets negativa effekter för den berörda sektorn inte är större än
de positiva effekterna för regionen. Med tanke på att stödet till PYRSA bidrar till att ytterligare
förvärra situationen för sektorn, uppfylldes inte det villkoret i det här fallet och kommissionen kunde
inte godkänna stödet enligt artikel 92.3 a. Av liknande skäl ansåg kommissionen att stödet inte kunde
godkännas enligt artikel 92.3 c.

Med hänsyn till vad som angivits ovan antog kommissionen i mars ett slutgiltigt beslut om att inte
godkänna stödet till PYRSA. Eftersom stödet redan hade beviljats beslutade kommissionen dessutom
att stödet skulle återkrävas från företaget med ränta från och med den dag då det betalades ut.
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b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

I juli 1994 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 i fråga om en
lånegaranti för 18 månader som den spanska regeringen beviljat företaget Guascor, som producerar
motorer och generatorer, för kommersiella lån på sammanlagt 4,6 miljoner ecu (730 miljoner ESP).
Kommissionen tvivlade på att denna garanti var förenlig med den gemensamma marknaden enligt de
kriterier som utvecklats inom gemenskapens riktlinjer om stöd för att undsätta och omstrukturera
företag i svårigheter.51

De spanska myndigheterna angav att garantin beviljades inom ramen för ett godkänt program för
undsättnings- och omstruktureringsstöd för små och medelstora företag samt att garantin beviljades för
att företaget skulle kunna bestå medan en omstruktureringsplan upprättades. De spanska myndigheterna
betraktade alltså garantin som ett undsättningsstöd. Enligt det godkända programmet för små och
medelstora företag och i enlighet med de tidigare angivna riktlinjerna om stöd att undsätta och
omstrukturera företag i svårigheter, borde undsättningsstödet emellertid inte vara längre än sex
månader. Kommissionen ansåg därför att garantin, som löpte på 18 månader, inte uppfyllde villkoren
för undsättningsstöd och inte kunde godkännas som ett nytt individuellt undsättningsstöd i enlighet
med riktlinjerna. Dessutom verkade det som om garantin inte uppfyllde villkoren för det godkända
programmet för omstruktureringsstöd eftersom omstruktureringsplanen för företaget inte tycktes
föreskriva några kapacitetsminskningar inom minst en av de produktsektorer (dieselgeneratorer) där
det finns en överkapacitet inom EG. Av liknande skäl ansåg kommissionen att garantin inte uppfyllde
villkoren i de tidigare nämnda riktlinjerna för omstruktureringsstöd och att garantin inte kunde
godkännas som ett nytt individuellt stöd.

I juli beslutade kommissionen därför att garantin utgjorde ett statligt stöd som var oförenligt med den
gemensamma marknaden och inte kunde godkännas. Eftersom stödet emellertid redan hade återkrävts
från företaget med ränta när detta beslut antogs fanns det inget behov av att vidta ytterligare åtgärder
och kommissionen avslutade ärendet.

3. Horisontalt stöd

3.1. Miljö

Danmark

a) Nytt energiskattepaket

I juli godkände kommissionen ett nytt danskt energiskattepaket som införde en ännu högre
koldioxidskatt än vad som finns nu och utvidgade skatten på energi som används för uppvärmning av
lokaler till att omfatta industrin och införde en ny energiskatt på svaveldioxidutsläpp. Med detta
energiskattepaket går Danmark mycket längre än vad som gäller i andra medlemsstater för närvarande
i fråga om "miljöskatter" och skall bedömas med hänsyn till att man hittills misslyckats med att
åstadkomma en överenskommelse om en gemensam koldioxid- och energiskatt på gemenskapsnivå.
Ordningen innehåller en skatt på 12,6 ecu per ton koldioxid som släpps ut vid energiförbrukning i
produktionsprocessen och en skatt på 77 ecu per ton koldioxid som släpps ut från energiförbrukning
vid uppvärmning av lokaler. Dessutom kommer en skatt på 1,3 ecu per kg svaveldioxid som släpps
ut att införas gradvis under åren 1996-2000. Engergiintensiva företag med vissa energiintensiva
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produktionsprocesser kommer enligt ordningen att beviljas en tillfällig och gradvis minskande befrielse
från koldioxidskatten på energi som används i produktionsprocessen. Denna skattelättnad kan komma
att ökas om de energiintensiva företagen ingår frivilliga överenskommelser med myndigheterna och
förbinder sig att investera i åtgärder som effektiviserar energianvändningen och som därmed minskar
utsläppen av koldioxid. Koldioxidskatten på energi som används vid uppvärmning av lokaler kommer
att minskas gradvis och inga företag kommer att medges skattelättnader. I fråga om
svaveldioxidskatten kommer samma energiintensiva företag som får skattelättnader för koldioxidskatten
också att åtnjuta en tillfällig skattelättnad.

Inkomsterna från energiskatterna kommer att återbetalas till industrin helt och hållet, antingen genom
allmänna åtgärder till stöd för industrin i sin helhet, t.ex. genom en allmän sänkning av skatten på
arbete, eller genom särskilda åtgärder till förmån för företag som vidtar miljöskyddsåtgärder, t.ex. i
form av investeringar för att spara energi.

Energipaketet förväntas bidra betydligt till att koldioxidutsläppen år 2005 skall ha minskats med 20 %
jämfört med 1988 års nivå och svaveldioxidutsläppen år 2000 med 80 % jämfört med 1980 års nivå.
Energipaketet skall granskas år 1998 för att se om målen för miljön uppnås.

I och med att de nya danska energiskatterna minskar utsläppen av växthusgaser genom att industrins
energiförbrukning beskattas är de i linje med gemenskappens grundläggande mål inom detta område
och med principen om att den som förorenar skall betala, enligt vilken alla miljökostnader skall räknas
in i företagets produktionskostnader. Att energiintensiva företag befrias från miljöskatter av detta slag
måste betraktas som ett oundvikligt pris man måste betala för att vara ett av de första länderna som
inför en skatt som kommer att gagna den globala miljön men som, om inte vissa lättnader medges,
allvarligt skulle skada konkurrenskraften hos de energiintensiva företagen i de länder som är först med
att införa skatten och därigenom vara politiskt ogenomförbar. Detta är desto mer relevant i detta fall
eftersom nettobördan av miljöskatten för energiintensiva företag kommer att öka väsentligt jämfört med
nuvarande skattebörda. Enligt gemenskapens riktlinjer för stöd till skydd av miljön är det därför tillåtet
att medge lättnader från miljöskatter under förutsättning att dessa lättnader är tillfälliga och i princip
minskas gradvis. Med hänsyn till att de skattlättnader som beviljats enligt den danska ordningen
uppfyllde dessa villkor och att kommissionen kunde konstatera att de energiintensiva företagen inte
kommer att få någon ekonomiska nettofördel genom en kombination av skattelättnader och ordningens
återbetalningsåtgärder, beslutade kommissionen att godkänna dessa skattelättnader i enlighet med
artikel 92.3 c. Eftersom återbetalningsåtgärderna till förmån för företag som gör miljövänliga
investeringar dessutom är förenliga med riktlinjerna för skydd av miljön, beslutade kommissionen att
godkänna också den delen av ordningen i enlighet med artikel 92.3 c.

b) System för insamling och bortskaffande av förbrukade batterier

I november beslutade kommissionen att avsluta ett förfarande avseende ett danskt system för insamling
och bortskaffande av förbrukade batterier som innehåller farliga ämnen. Enligt systemet inför den
danska regeringen en avgift på försäljning av nya batterier, både importerade och inhemskt
producerade, som innehåller vissa ämnen som anses vara särskilt skadliga för miljön. Intäkterna från
avgiften skall användas för att betala bolag som samlar in och hanterar avfallet från produkterna när
de har använts. Kommissionen anser att detta system inte innebär statligt stöd, eftersom avgiften åläggs
alla importörer/producenter av den berörda produkten på ett icke-diskriminerande sätt, betalningen till
bolagen som samlar in produkterna grundas på normala affärsmässiga villkor och systemet tillåter
varken direkt eller indirekt att de insamlande företagen säljer de insamlade produkterna till priser som
ligger under marknadspriset.
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Nederländerna

a) Skatt på grundvatten och avfall

I maj beslutade kommissionen att godkänna en nederländsk plan för att dels införa en skatt på
förbrukning av grundvatten och på avfall som levereras till avfallsbehandlingsanläggningar i
Nederländerna, dels göra det möjligt att ge vissa lättnader från dessa skatter. Kommissionen ansåg inte
att de båda beskattningsåtgärderna utgjorde statligt stöd i sig själva. Däremot betraktas befrielsen från
grundvattensskatten för sköljvatten som används till återanvändbara produktförpackningar och från
avfallsskatten för avfärgning och plaståtervinning som statligt stöd eftersom den gynnar vissa företag.
Detta är fallet även om de nedsatta skatterna resulterade i en nettoskatteökning för de berörda
företagen.

Införandet av miljöskatterna är i linje med gemenskapens mål enligt artikel 130r i Romfördraget och
med principen om att den som förorenar skall betala. Om inte vissa lättnader medges skulle emellertid
konkurrenskraften för vissa företag i de länder som är först med dessa skatter skadas så att införandet
av skatterna skulle bli politiskt ogenomförbart. Enligt gemenskapens riktlinjer om stöd till skydd av
miljön är det därför tillåtet att medge lättnader från miljöskatter under förutsättning att de är tillfälliga
och är nödvändiga för att förhindra att vissa företag får nackdelar i förhållande till konkurrenter i
länder som inte inför liknande miljöskatter. Enligt den föreliggande planen verkade det dessutom som
om en fullständig beskattning av de undantagna verksamheterna skulle motverka sitt miljöskyddssyfte. 

Den nederländska skatteplanen ansågs därför vara förenlig med den gemensamma marknaden i enlighet
med artikel 92.3 c i Romfödraget.

b) System för insamling och bortskaffande av bilvrak

I november beslutade kommissionen att avsluta ett förfarande avseende en nederländsk ordning för
insamling och bortskaffande av bilvrak. Kommissionen ansåg nämligen att systemet inte innebär
statligt stöd i den mening som avses i artikel 92.1. Beslutet grundas på principer som är jämförliga
med dem som redovisas i det ovannämnda fallet avseende det danska systemet för insamling och
bortskaffande av förbrukade batterier.

c) Energiskatteregleringen för små energikonsumenter

I december beslutade kommissionen att godkänna stöd till vissa stora energikonsumenter som
innefattas i en nederländsk energiskattereglering för små energikonsumenter. 

Skatten uppbärs vid förbrukning av de första 50 000 kWh när det gäller elektricitet och de första
170 000 m³ när det gäller naturgas. Skatten är bara avsedd för små energikonsumenter, hushåll och
små konsumenter i yrkesmässig verksamhet. Syftet med skatten är att medverka till minskning av
koldioxidutsläpp och att främja energisparande. Inkomsten från skatten återbetalas till skattebetalarna
genom en minskning av de direkta skatterna på arbetsinkomster, varför nettoskattebördan inte kommer
att öka.

Storförbrukares energikonsumtion kan minskas med hjälp av andra åtgärder. När det gäller skatt på
elektricitet och naturgas är stora energikonsumenter antingen helt eller delvis undantagna.
Kommissionen anser att dessa undantag utgör statligt stöd, eftersom de uttryckligen enbart riktar sig
till ett begränsat antal företag, nämligen de företag som är storförbrukare av energi. Kommissionen
ansåg emellertid att stödprogrammet var förenligt med den gemensamma marknaden, eftersom det
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rättar sig efter gemenskapens policy när det gäller miljöskatter och då särskilt gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till skydd av miljön.52 Skattelättnaden är således temporär, dvs. efter tre år måste den
på nytt anmälas, och ansågs vara nödvändig för att kompensera förlusten i konkurrenskraft på
internationell nivå. Dessutom är de stora energikonsumenterna i Nederländerna redan bundna av
fleråriga avtal för att väsentligt minska sin energikonsumtion. Dessutom är programmet i linje med
kommissionens eget förslag på en skatt på koldioxidutsläpp och energi och, om nödvändigt, kommer
de nederländska myndigheterna att göra förändringar i programmet för att rätta sig efter ett allmänt
förslag om CO2- och energiskatt på gemenskapsnivå.

Komissionens godkännande är inte tillämpligt på stålsektorn, där ett separat beslut kommer att fattas.

3.2. Forskning och utveckling (FoU)

Frankrike

EUREKA-projekt

I oktober beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 92.3 c godkänna det stöd som de franska
myndigheterna föreslagit i samband med sin anpassning av de anmälningar om stöd som beviljats
under åren 1992-1994 till att uppfylla de krav som anges i en skrivelse till medlemsstaterna i februari
1990 i fråga om anmälan av EUREKA-projekt, stöd till EUREKA-projekten EU 205 EXIMER, EU
863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68 FIELDBUS, EU 676 EUROLANG. De är
avsedda för forskning inom områdena lasertillämpningar, CAD/CAM, avfallshantering, laserteknologi,
respektive särskilda informationsnät och datorstödd översättning. Stödet kommer att beviljas inom
ramen för ett eller flera av följande program: "Filière électronique", "Fonds de la Recherche et de la
Technologie (FRT)" och "Grands Projets Innovants" (GPI), som godkändes av kommissionen år 1986,
1988 respektive 1989.

Stödmottagarna är, förutom några små och medelstora företag och laboratorier, följande: Laserdot
(EU 205), Matra (EU 863), Generale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin
(EU 68) och Sonovision Itep Technologies (EU 676).

Med undantag av EU 863 och EU 815, som endast omfattar tillämpad forskning och utveckling, berör
resten av projekten också grundläggande industriell forskning. De stöd som kan ges till de olika slagen
av forskning består av återbetalningsskyldiga förskott för det första slaget och bidrag för det andra.
Finaniseringsnivåerna för projekten varierar beroende på de olika projekten, som samtliga är förenliga
med gemenskapsramarna för FoU och kommissionens politik.

Kommissionen har i fråga om varje projekt granskat utvecklingen av företagens FoU-kostnader de
senaste åren och har konstaterat att satsningen på FoU har ökat. Stödet har alltså uppmuntrat till
ytterligare insatser inom FoU utöver vad som görs i företagens normala verksamhet. Stödet uppmuntrar
dessutom mottagarna att delta i gränsöverskridande samarbetsprojekt som tydligt ligger utanför ramarna
för företagens normala verksamhet. Stödet uppfyller därför additionalitetskriteriet.
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GENELEX

I juli beslutade kommissionen att enligt artikel 92.3 c godkänna stöd som föreslagits av franska
myndigheter för att stödja EUREKA-projektet EU 524 Genelex. Projektet syftar till att skapa en
flerspråkig elektronisk ordbok för icke-litterära översättningar. Det gäller språken italienska, franska,
spanska och portugisiska, med möjlighet att utsträcka användningen till andra europeiska språk såsom
engelska och tyska. Stödet kommer att beviljas med tillämpning av programmet "Filière électronique"
som kommissionen godkände 1986 och "Fonds de la Recherche et de la Technologie" (FRT) som
kommissionen godkände 1988.

Stödmottagare är SEMA-gruppen. Andra deltagare i EUREKA-projektet är: Bull, Hachette, IBM-
France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Frankrike); Tecsidel, Salvat, Universidad
Autónoma de Barcelona (Spanien); Iltec (Portugal); SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italien).

Projektet innefattar industriell grundforskning liksom tillämpad forskning och utveckling. Projektet
finansieras till 45 % respektive 25 %, vilket är i överensstämmelse med FoU-rambestämmelserna och
kommissionens policy. Stödet ugår i form av ett bidrag på 6,4 miljoner ecu (42,3 miljoner FRF) under
en period av fem år. Projektets totala investeringskostnad med avseende på de tänkbara kostnaderna
enligt FoU-rambestämmelserna för femårsperioden är 21 miljoner ecu (138 miljoner FRF).

Projektet är kopplat till projekten ESPRIT MULTILEX och AQUILEX liksom till EAGLES-programet
och EUROLANG, ytterligare ett EUREKA-projekt.

Stödet uppmuntrar SEMA-gruppen att delta i ett gränsöverskridande kooperationsprojekt som helt klart
ligger utanför ramen för företagets normala verksamhet. Därför rättar sig stödet efter tilläggskriterierna.

PLANET

I juli beslutade kommissionen att enligt artikel 92.3 c bevilja stöd som föreslagits av de franska och
italienska myndigheterna för att stödja EUREKA-projektet EU 265 PLANET (Production Line for
Automotive New Electronic Technologies). Projektets mål är att planera och genomföra ett
helautomatiskt monteringsband för produktion av elektroniskt styrda bränsleinsprutningssystem.
Projektet innefattar industriell grundforskning och tillämpad forskning och utveckling. 

Stödmottagare är Marelli Autronica S.p.A. (Italien) och Marelli Autronica S.A (Frankrike). Stödet
kommer att beviljas med tillämpning av programmen "Fondo Ricerca Applicata", som godkändes 1989
för Italien, och "Filière électronique", som godkändes 1986 för Frankrike. Bidrag på maximalt 14,3
miljoner ecu ( 30,817 miljarder ITL) för perioden 1988-1995 respektive 5 miljoner ecu (33,4 miljoner
FRF) för perioden 1989-1994 kommer att tilldelas.

Projektet kommer att genomföras i samverkan med andra bolag i Spanien (Jaeger Ibérica) och
Frankrike (SORMEL) och vid universitetsavdelningar i Förenade kungariket(Wolfson Image Analysis
Unit -Manchester University-), Irland (A.M.T. Centre -Dublin University), Spanien (Universidad de
Madrid) och Portugal (Istituto de Soldatura y Qualidad). 

PLANET-projektet är ett EUREKA-forskningsprojekt som kan, enligt FoU-rambestämmelserna, dra
fördel av högre stödnivåer eftersom det är kopplat till gemenskapens FTU-program (såsom ESPRIT)
och innefattar internationell samverkan. Projektets finansieringsnivå på 33,29 % för Italien och 34 %
för Frankrike är i överensstämmelse med kommissionens praxis.
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Forskningsprojektet PLANET genomfördes vid en tidpunkt då både Marelli Autronica och Marelli
Autronica France var finansiellt ansträngda. Det utlovade stödet har gjort det möjligt för dem att
bibehålla (och i fallet med det italienska företaget även öka) investeringarna i forskningsverksamheten.
Därför rättar sig stödet efter tilläggskriterierna.

Tyskland

Luftfartsforskning och teknik

I juli beslutade kommissionen att enligt artikel 92.3 c godkänna ett stödprogram för att uppmuntra
forskning inom luftfartssektorn. Målet med forskningen är att på medellång sikt öka och befästa
grundläggande kunskaper på en rad forskningsdiscipliner när det gäller vetenskap och teknik på
luftfartsområdet i en sådan omfattning att väsentliga fenomen kan förstås bättre och så att relevansen
för tekniker och produktionsmetoder för tekniska tillämpningar bättre kan uppskattas. Stödet
koncentrerar sig till områden där det för stora flygplan (Airbus-Partner) och helikoptrar (tyskt-franskt
samarbete) utvecklas gemensamma tekniska koncept genom industriellt samarbete i Europa.

Den totala budgeten för planen uppgår till 324 miljoner ecu under perioden 1995-1998. Stödmottagarna
är forskningsinstitut och industrin. De immateriella rättigheterna kommer att tillhöra industrin, men
de måste publicera forskningsresultaten och ge tredje part exklusiv och icke-överlåtbar användande-
och nyttjanderätt för privata syften samt när det gäller internationella samarbetsbehov.

Stöd till grundforskning kommer att uppgå till 5-10 % av budgeten, 85-90 % kommer att avse
industriell grundforskning och mindre än 5 % kommer att avse forskning och utveckling. Stödandelen
kommer att vara 100 % för grundforskning, 50 % för industriell grundforskning och 25 % för
tillämpad forskning och utveckling. Bonus på 10 % för små och medelstora företag och 10 % till f.d.
DDR förutses. Dessa nivåer för stödets finansiering är i överenstämmelse med rambestämmelserna för
statligt stöd till FoU-verksamhet och kommissionens praxis.

Italien

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN och Italtel S.p.a.

I maj beslutade kommissionen att godkänna statligt stöd till de fyra ovan nämnda företagen för
deltagande i EUREKA:s forskningsprojekt JESSI. Syftet med JESSI-programmet är att stärka den
europeiska elektronikindustrin genom att skapa nätverk för "know-how" och forskning över hela
Europa där forskare, komponentproducenter och systemanvändare arbetar tillsammans för att se till att
Europa får en oberoende ställning inom grundteknologin för mikroelektronik. Stödet kommer att
betalas ut till alla företag i form av ett bidrag som inte får överskrida 35 % av de stödberättigande
utgifterna. Det sammanlagda stödet till de fyra företagen uppgår till ca 5,2 miljoner ecu.

Kommissionen grundade sitt godkännande av stödet på artikel 92.3 b i Romfördraget, och betraktade
det som stöd för att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.
JESSI-programmet har tidigare ansetts vara ett EUREKA-projekt som omfattas av denna bestämmelse.
Alltså anser kommissionen att stödet till de företag som deltar i JESSI-programmet har en gynnsam
effekt, riktar sig till ett projekt med tydligt definierade villkor och mål och att projektet är viktigt och
innebär ett stort steg mot att uppfylla särskilda gemenskapsmål. Det gemensamma europeiska intresset
ligger också i att det är nödvändigt att uppnå en strategisk position inom gemenskapen i förhållande
till amerikansk och japansk konkurrens inom mikroelektronikområdet.
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Även om kommissionen normalt sett endast godkänner en stödnivå på 25 % för tillämpad forskning
och utveckling ansåg man att den nominella stödnivån på 35 % var förenlig med den gemensamma
marknaden eftersom stödet var kopplat till JESSI-programmet som omfattar företag, universitet och
forskningscentra från elva europeiska länder.

b) Alcatel Italia S.p.a.

I januari beslutade kommissionen enligt artikel 92.3 c att godkänna stöd från den italienska regeringen
för att stödja EUREKA-projektet för synkron digital hierarki. Projektet syftar till att utveckla en ny
digital hierarki som har blivit nödvändig till följd av nya behov när det gäller överföringsnätverk, som
inte kan uppfyllas med de befintliga plesiokrona systemen. Synkrona överföringstekniker är
ändamålsenliga när det gäller att uppfylla efterfrågan på större flexibilitet i överföringssystemen,
eftersom de undviker komplexa omvandlingsfunktioner genom enkla nykonfigureringar av
multiplexramarna.

Stödmottagare är Alcatel Italia S.p.A. Företaget utvecklar och tillverkar digitala överföringssystem för
kabel, optiska överföringsterminaler, fiberoptiska överföringssystem för långa avstånd och andra
elektroniska instrument. Projektet är kopplat till andra europeiska tekniska samarbetsprogram. Det
totala stödbeloppet är 9,5 miljoner ecu för en period av fyra år. Forskningsprojektet gäller
huvudsakligen tillämpad forskning och utveckling (endast omkring 10 % avser grundforskning),
Stödandelen är 32 %, vilket är i överensstämmelse med gemenskapens policy för statligt stöd till FoU.

Stödet kommer att uppmuntra bolaget att bibehålla och att t.o.m. öka sina inveseringar när det gäller
FoU-verksamhet, trots att företagets omsättning har minskat under senare år. Deltagande i det
ovannämnda gränsöverskridande samarbetet går dessutom helt klart utanför företagets normala
affärsverksamhet, varför kommissionen anser att stödet motsvarar tilläggskriterierna.

3.3. Stöd för internationalisering

I oktober beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2 avseende ett tyskt och
ett österrikiskt program som erbjuder statliga garantier och/eller mjuka lån för direkta investeringar
i Östeuropa, särskilt för bildandet av samriskföretag och förvärv. Kommissionen anser att eftersom
europeiska bolag inte bara konkurrerar inom EG/EES-området utan också konkurrerar om investeringar
på utländska marknader, såsom Östeuropa, Ryssland och Sydostasien, kan sådant stöd snedvrida
konkurrensen och påverka handeln inom gemenskapen. Dessutom var kommissionen tveksam till om
och på vilka villkor investeringsstödprogram av detta slag kunde godkännas, vilket ytterligare
accentuerades av att de två programmen inte var begränsade till små och medelstora företag och de
investeringsstödsandelar som föreskrivs i riktlinjerna för små och medelstora företag.53 För att fastställa
en otvetydig policy på detta område beslutade kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 93.2
och att inbjuda medlemsstaterna och tredje parter att inkomma med sina kommentarer.

I december godkände kommissionen emellertid ett tyskt garantiprogram för små och medelstora företag
för tillhandahållande av partnerskapslån eller deltagande i små och medelstora företag belägna i
östeuropeiska länder där det pågår en demokratisk och marknadsekonomisk reformprocess. Stödandelen
i detta program är 2 %, och således väsentligt under det stödandelstak som tillåtits enligt riktlinjerna

                                                            

53 EGT nr C 213, 22.8.1992.
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för små och medelstora företag. Eftersom projektet är i överensstämmelse med riktlinjerna för små och
medelstora företag, beslutade kommissionen att inte resa några invändningar mot införandet av
programmet.

B - Förteckning över fall av statligt stöd inom andra sektorer än
jordbruk, fiske, transport och kolindustri

1. Nya rättsakter och meddelanden som antagits eller föreslagits av kommissionen

Datum Offentliggörande

Tillämplig räntesats vid återkrävande av stöd
som beviljats i strid med gällande bestämmel-
ser

1.2.95 Skrivelse till medlems-
staterna - 22.2.95

Meddelande om återkrävande av stöd som
beviljats utan kommissionens godkännande

10.5.95 EGT nr C 156, 22.6.95

Kommissionens förslag till rådets direktiv om
varvsindustrin

26.7.95 KOM(95)410
EGT nr L 332, 30.12.95

Riktlinjer för sysselsättningsstöd 19.7.95 EGT nr C 334,12.12.95

Förnyat antagande och förlängning av
rambestämmelserna för stöd till motorfordons-
sektorn

5.7.95 EGT nr C 284, 28.10.95

Förlängning av giltighetstiden för ram-
bestämmelserna för syntetfibrer t.o.m. 31.3.96

12.4.95 EGT nr C 142, 8.6.95

Meddelande om samarbete med nationella
domstolar

31.10.95 EGT nr C 312, 23.11.95

Rambestämmelser om statligt stöd till FoU 20.12.95 EGT nr C 45, 17.2.95

2. Ärenden där kommissionen inte gjort invändningar och inte inlett något
undersökningsförfarande 

Tyskland

N/0621/94 4.1.1995 STÖD TILL FoU OM EKOLOGISK OCH MILJÖVÄNLIG EGT nr C 58, 8.3.1995
PRODUKTION (ÖSTBERLIN)

N/0664/94 17.1.1995 STÖD TILL FÖRBÄTTRADE FÖRÄDLINGS- OCH EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)35 SALUFÖRINGSVILLKOR FÖR SKOGSVÅRDSPRODUKTER

(THÜRINGEN)

N/0768/94 17.1.1995 PROGRAM FÖR PRIVATISERINGSSTÖD EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)36 I DE NYA DELSTATERNA

N/0405/94 23.1.1995 STÖD INOM BILSEKTORN
 -STEUERFREIE RÜCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN
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N/0524/94 23.1.1995 STÖD INOM RAMEN FÖR GEMENSKAPSPROGRAMMET EGT nr C 265, 12.10.1995
FÖR MÅL 5B-OMRÅDET I DELSTATEN
RHEINLAND-PFALZ

N/0554/94 23.1.1995 TEKNOLOGIFRÄMJANDE PROGRAM EGT nr C 62, 11.3.1995

N/563/A/94 23.1.1995 BUDGET FÖR YRKESINRIKTAD UTBILDNING OCH EGT nr C 265, 12.10.1995
FORSKNING 1995

N/0649/94 23.1.1995 SÄRSKILD FOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
 (BERLIN) EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0700/94 23.1.1995 PROGRAM FÖR UTNYTTJANDE AV INDUSTRITOMTER EGT nr C 265, 12.10.1995
INOM RAMEN FÖR DE REGIONALT INRIKTADE
STRUKTURFONDERNA (NIEDERSACHSEN)

N/0737/94 23.1.1995 STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR I TYSKLAND

N/0752/94 23.1.1995 STÖD TILL ADMINISTRATION AV KVALITETSSYSTEM I SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG I DE NYA DELSTATERNA

N/0770/94 23.1.1995 STÖD INOM MILJÖSEKTORN: LFA-PROGRAM FÖR MILJÖSKYDD

N/0784/93 23.1.1995 PROGRAM FÖR FORSKNING OCH TEKNIK INOM EGT nr C 58, 8.3.1995
 VARVSSEKTORN

N/767/A/94 26.1.1995 INITIATIV INOM MILJÖSEKTORN (VÄSTBERLIN) EGT nr C 265, 12.10.1995

N/745/C/94 30.1.1995 OMSTÄLLNINGSPROGRAM I DELSTATEN HESSEN EGT nr C 265, 12.10.1995

N/745/B/94 30.1.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM FÖR PLANERING EGT nr C 265, 12.10.1995
AV INDUSTRITOMTER

N/0001/95 1.2.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR WARNOW WERFT EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)78

N/0007/95 1.2.1995 ÄNDRING AV DELSTATEN RHEINLAND-PFALZ' PROGRAM
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I MÅL 2- OCH 5B-
OMRÅDEN I DELSTATEN SOM INTE ÄR BERÄTTIGADE TILL
NATIONELLT REGIONALSTÖD, INOM RAMEN FÖR UPPGIFTEN AV
GEMENSAMT INTRESSE ATT FÖRBÄTTRA DE REGIONALA
EKONOMISKA STRUKTURERNA EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0009/95 1.2.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR PEENE WERFT EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)80

N/0618/94 1.2.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD: EGT nr C 265, 12.10.1995
"UFP IV" (VÄSTBERLIN)

N/0622/94 1.2.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD: EGT nr C 265, 12.10.1995
"UFP III" (ÖSTBERLIN)

N/0722/94 1.2.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD: EGT nr C 290, 01.11.1995
UMWELTFORDERUNG-PROGRAMM

N/0619/94 7.2.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD: EGT nr C 265, 12.10.1995
[ZOW] (VÄSTBERLIN)

N/0733/94 7.2.1995 INVESTERINGSSTÖD INOM AVFALLSBEHANDLINGS- EGT nr C 265, 12.10.1995
SEKTORN (BRANDENBURG)

N/767/B/94 7.2.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD: EGT nr C 265, 12.10.1995
[ZOW] (ÖSTBERLIN)
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N/0084/94 13.2.1995 STÖD INOM SEKTORN GRUNDFORSKNING OM EGT nr C 265, 12.10.1995
MATERIALUTNYTTJANDE

N/0772/94 13.2.1995 PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV EGT nr C 265, 12.10.1995
INFORMATIONSTEKNIK (BERLIN)

N/0550/94 14.2.1995 PROGRAM FÖR INVESTERINGAR I SMÅ OCH EGT nr C 265, 12.10.1995
MEDELSTORA FÖRETAG (THÜRINGEN)

N/175/A/94 14.2.1995 FoU-STÖD INOM TRANSPORTSEKTORN EGT nr C 62, 11.3.1995
FÖR TIDEN 1994-99

N/0534/94 16.2.1995 STÖD TILL KVINNOR I LANDSBYGDSOMRÅDEN
(SACHSEN)

N/0051/95 1.3.1995 FEDERALT PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)190 F.D. ÖSTTYSKA FÖRETAGS FÖRSÄLJNING PÅ

VISSA VÄSTERLÄNDSKA MARKNADER

N/0099/95 1.3.1995 STÖD INOM JÄRNVÄGSFORDONSSEKTORN EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)191 TILL FÖRMÅN FÖR KAELBLE GMEIDER GMBH

N/0320/94 1.3.1995 PROGRAM FÖR FORSKNING OM NYA MATERIAL EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)185

N/0584/94 1.3.1995 DELSTATEN MECKLENBURG-VORPORMMERNS
IP(95)186 STÖDPROGRAM FÖR KONSOLIDERINGSPROJEKT

N/0641/93 1.3.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SJÖTRANSPORTER EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)175

NN/021/95 1.3.1995 DELSTATEN SACHSENS STÖDPROGRAM FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)192 SKAPANDE AV LÄRLINGSPLATSER

N/0119/95 8.3.1995 FEDERALT PROGRAM TILL STÖD FÖR FÖRETAG EGT nr C 266, 13.10.1995
SOM DRABBATS AV ÖVERSVÄMNINGAR

N/745/D/94 8.3.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM TILL STÖD FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
SKAPANDE AV REGIONALA INNOVATIONSCENTRA

N/745/E/94 8.3.1995 DELSTATEN HESSENS PROGRAM TILL STÖD FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
OFFENTLIGA INFRASTRUKTURER FÖR TURISM

N/0128/95 14.3.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)253 ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0156/95 14.3.1995 STÖD INOM SEKTORN PRODUKTER BASERADE PÅ EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)254 ICKE-JÄRNMETALLER TILL FÖRMÅN FÖR

ALUHETT ALUMINIUMWERK GMBH

N/0761/94 24.3.1995 DELEN "NYSKAPANDE OCH TILLVÄXT" AV INITIATIV-
PROGRAMMET FÖR EKONOMIN I DELSTATEN
NORDRHEIN-WESTFALEN

N/0166/95 30.3.1995 PROGRAM TILL STÖD FÖR ARBETE OCH TEKNIK, EGT nr C 266, 13.10.1995
1995-98

N/0006/95 4.4.1995 FoU-STÖD: PRODUKTION 2000 EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)351

N/0740/94 4.4.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [UTANFÖR EKSG] EGT nr C 295, 10.11.1995
TILL FÖRMÅN FÖR MANNESMANN-ROHREN-
WERKE SACHSEN GMBH
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N/0161/95 6.4.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR FÖRBÄTTRAD TEKNIK EGT nr C 267, 14.10.1995
OCH FÖRNYELSE PÅ FÖRETAGEN [1995-2005]
(THÜRINGEN)

N/0682/93 12.4.1995 PROGRAM FÖR STATLIGA GARANTIER I DELSTATEN
IP(95)380 SAARLAND

N/0052/95 12.4.1995 PILOTPROJEKT SOM FÖRBEREDELSE FÖR ETT EGT nr C 295, 10.11.1995
PROGRAM SOM SKALL FRÄMJA PERSONAL-
UTVECKLING OCH FÖRETAGSORGANISATION
I DE NYA DELSTATERNA

N/0081/95 12.4.1995 DELSTATEN BERLINS KONSOLIDERINGSFOND EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)382

N/0117/95 12.4.1995 DELSTATEN SACHSENS KONSOLIDERINGSFOND EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)382

N/0184/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BRANDENBURG FÖR
ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0185/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BERLIN FÖR
ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0186/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERN
FÖR ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0187/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN THÜRINGEN FÖR
ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0188/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN-ANHALT
FÖR ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0189/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN FÖR
ATT BIDRA TILL FÖRNYADE KVALIFIKATIONER HOS
PERSONALEN PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0190/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BRANDENBURG
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0191/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BERLIN
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0192/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERN
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0193/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN THÜRINGEN
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

KONK. RAP. 1995



246 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

N/0194/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN-ANHALT
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0195/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN
TILL STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSLÖSA
INOM RAMEN FÖR MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0196/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BAYERN
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 2- OCH MÅL 5B-VERKSAMHETERNA

N/0197/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BRANDENBURG
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0198/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN BERLIN
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0199/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN MECKLENBURG-VORPOMMERN
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0200/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN THÜRINGEN
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0201/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN-ANHALT
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0202/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER I DELSTATEN SACHSEN
TILL STÖD FÖR F.D. ARBETSLÖSA SOM BILDAR FÖRETAG
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), INOM RAMEN FÖR
MÅL 1-VERKSAMHETEN

N/0203/95 12.4.1995 STÖDPROGRAM I DELSTATEN THÜRINGEN FÖR
SKAPANDET AV LÄRLINGSPLATSER

N/0204/95 12.4.1995 PROGRAM I DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALEN
BETRÄFFANDE "TRAINING ON THE JOB"-ÅTGÄRDER
INOM RAMEN FÖR MÅL 2- OCH MÅL 5B-VERKSAM-
HETERNA

N/0205/95 12.4.1995 PROGRAM I DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALEN
BETRÄFFANDE UTBILDNINGSINSATSER PÅ SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG INOM RAMEN FÖR MÅL 5B-
VERKSAMHETEN

N/0227/95 12.4.1995 LAGSTIFTNING OM SPILLVATTEN (THÜRINGEN) EGT nr C 267, 14.10.1995

N/0127/95 3.5.1995 STÖD INOM BYGGELEMENTSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 272, 18.10.1995
BRANDENBURGER BAUELEMENTE

N/0240/95 3.5.1995 STÖD TILL SKAPANDET AV LÄRLINGSPLATSER I SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAG (SACHSEN-ANHALT)
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N/0305/95 3.5.1995 STÖD TILL ETT FÖRETAG FÖR TEKNISK MATERIEL
(SACHSEN-ANHALT)

N/0308/95 3.5.1995 STÖD INOM EKOLOGISEKTORN :
YRKESUTBILDNING
(NIEDERSACHSEN)

N/0345/95 3.5.1995 STÖD TILL SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER FÖR
KONSUMTIONSVAROR (F.D. DDR)

N/0074/95 10.5.1995 KONSOLIDERINGSFOND I DELSTATEN EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)460 SACHSEN-ANHALT

N/0355/95 18.5.1995 STÖD INOM SEKTORN HANDEL MED JORDBRUKS-
PRODUKTER TILL FÖRMÅN FÖR
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.5.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR KUAGTEXTIL GMBH
(KONZ)

N/0075/95 23.5.1995 KONSOLIDERINGSFOND I DELSTATEN EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)503 MECKLENBURG-VORPOMMERN

NN/073/95 23.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDEL- EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)508 STORA FÖRETAG (BERLIN)

N/0663/94 6.6.1995 FoU-STÖD (NIEDERSACHSEN) EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0036/95 6.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR ETT RATIONELLT UTNYTTJANDE EGT nr C 290, 1.11.1995
AV ENERGI OCH FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

N/0371/95 6.6.1995 TYSKT FORSKNINGSNÄTVERK EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0181/95 7.6.1995 KONSOLIDERINGSFOND I DELSTATEN EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)561 BRANDENBURG

N/0376/95 7.6.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)565 WERFT JOS L. MEYER GMBH

(INDONESIEN)

NN/001/95 7.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)566 [SOFT AID] (HESSEN)

NN/002/95 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)567 BUNA GMBH

NN/003/95 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)567 SÄCHSISCHE OLEFINWERKE

N/0019/95 27.6.1995 INVESTERINGSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
FORSKNINGSCENTRA UTANFÖR UNIVERSITETEN
(SACHSEN)

N/0084/95 21.6.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)622 VOLKSWERFT

N/0306/95 28.6.1995 FOND FÖR EKONOMISKT STÖD INOM EKOLOGI-
OMRÅDET - INRIKTNING "NY MILJÖTEKNOLOGI"
(NIEDERSACHSEN)

N/0307/95 28.6.1995 FOND FÖR EKONOMISKT STÖD INOM EKOLOGI-
OMRÅDET - INRIKTNING "EKONOMI OCH MILJÖ"
(NIEDERSACHSEN)
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N/0340/95 28.6.1995 PILOTPROJEKT TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDEL- EGT nr C 295, 10.11.1995
STORA FÖRETAG (BAYERN)

N/0458/95 4.7.1995 PROGRAM FÖR SKAPANDE AV KOMPLETTERANDE EGT nr C 290, 1.11.1995
YRKESUTBILDNING I MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0344/95 5.7.1995 REGIONALT EKONOMISKT UTVECKLINGSPROGRAM
(NORDRHEIN-WESTFALEN)

N/0071/95 6.7.1995 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING INOM PRODUKTIONS- EGT nr C 276, 21.10.1995
TEKNOLOGI (BERLIN)

N/0377/95 6.7.1995 INNOVATIONSPROGRAM EGT nr C 335, 13.12.1995
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0169/95 19.7.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN
IP(95)773 FÖR KRUPP HOESCH STAHL AG

N/0170/95 19.7.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN
IP(95)773 FÖR THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.7.1995 KREDITPROGRAM TILL FÖRMÅN FÖR MEDELINKOMST- EGT nr C 290, 1.11.1995
TAGARE I DELSTATEN BAYERN

N/0549/95 24.7.1995 PROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG - EGT nr C 276, 21.10.1995
MÄSSOR (SACHSEN-ANHALT)

N/0555/95 24.7.1995 STÖD INOM AVFALLSBEHANDLINGSSEKTORN EGT nr C 276, 21.10.1995
ABFALLBEHANDLUNGSGESELLSCHAFT

N/0381/95 26.7.1995 FoU-FRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)836

N/0453/95 26.7.1995 STATLIGT STÖD TILL BRYGGERIET EGT nr C 276, 21.10.1995
BRAUEREI GOTHA

N/0510/95 26.7.1995 STÖDPROGRAM TILL BOLAGENS EGNA KAPITAL
IP(95)839 I DE NYA DELSTATERNA

N/0309/95 1.8.1995 LÅNEPROGRAM I DELSTATEN BAYERN FÖR BULLER- EGT nr C 318, 29.11.1995
OCH VIBRATIONSISOLERING SAMT FÖR DEN FÖRESKRIVNA
SOPHÄMTNINGEN PÅ FÖRETAGEN

N/0540/95 1.8.1995 STÖD INOM MEKANIKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 295, 10.11.1995
OBTMANAGEMENT

N/0380/95 5.9.1995 DELSTATLIGA GARANTIER TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 318, 29.11.1995
LANDESKREDITBANK (BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0590/95 5.9.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR MIKROELEKTRONIK EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0663/95 5.9.1995 STATLIGT STÖD INOM BYGGNADSSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 298, 11.11.1995
FÖR JANEBA BAU GMBH

N/0559/95 12.9.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 324, 5.12.1995
KEIPER RECARO REMSCHELD

N/0588/95 12.9.1995 FoU-STÖD: TILLÄMPNINGSFORMER OCH INNOVATIONER EGT nr C 290, 1.11.1995
INOM DISTANSARBETET (BAYERN)

N/0591/95 12.9.1995 STÖD TILL MIKROELEKTRONIKINDUSTRIN EGT nr C 298, 11.11.1995

N/0572/95 20.9.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1009 MTW SCHIFFSWERFT GMBH
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N/0637/95 20.9.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1010 KVAERNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.9.1995 STÖD INOM KERAMIKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)1011 WINTERLING PORZELLAN AG

N/0700/95 20.9.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1013 ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 2.10.1995 RIKTLINJER INOM ENERGISEKTORN
(NIEDERSACHSEN)

N/0748/95 2.10.1995 STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (HAMBURG) EGT nr C 335, 13.12.1995

N/646/A/95 4.10.1995 FOND FÖR STÄRKANDE AV FÖRETAGENS EGNA KAPITAL
I DE NYA DELSTATERNA: PROGRAM INOM KREDITANSTALT
FÜR WIEDERAUFBAU

N/646/B/95 4.10.1995 FOND FÖR STÄRKANDE AV FÖRETAGENS EGNA KAPITAL I
DE NYA DELSTATERNA: PROGRAM FÖR LÅN MED STATLIG
RÄNTEGARANTI INOM DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK

N/0742/95 9.10.1995 INVESTERINGAR TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ VATTENKRAFTVERK
(BAYERN)

N/0573/95 13.10.1995 RATIONELLT UTNYTTJANDE AV ENERGI OCH FÖRNYBARA
ENERGIKÄLLOR
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 ÅTGÄRD TILL STÖD FÖR ENERGI SOM KAN ANVÄNDAS PÅ NYTT

N/0688/95 18.10.1995 VARVSSTÖD [ART.4.7, 7:e DIREKTIVET] TILL FÖRMÅN FÖR KINA
IP(95)1142

N/0747/95 18.10.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 335, 13.12.1995
IP(95)1143 BRANDENBURGER TIEFBAU GMBH

N/0627/95 6.11.1995 INVESTERINGSPROGRAM I DELSTATEN MECKLENBURG-
VORPOMMERN TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA
FÖRETAG

N/0628/95 6.11.1995 STÖD TILL INITIATIV FÖR SKAPANDE AV FÖRSTA ANSTÄLLNINGAR
I MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0845/95 6.11.1995 STÖD TILL SKAPANDE OCH CERTIFIERING AV KVALITETS-
SYSTEM I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(DE NYA DELSTATERNA)

N/0801/95 14.11.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1253 VOLKSWERFT STRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 PROGRAM FÖR FORSKNING OM NYA MATERIAL
(BAYERN)

N/0827/95 16.11.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH
(BRANDENBURG)

N/0638/95 21.11.1995 TEKNOLOGIPROGRAM I DELSTATEN SACHSEN

N/0709/95 21.11.1995 STÖD INOM SEKTORN SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
GENOM MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
(SACHSEN-ANHALT)
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N/0769/95 21.11.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR INFORMATION OM KOMMUNIKATIONS-
TEKNIK

N/0770/95 23.11.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR NYA FÖRETAG MED TEKNOLOGISK
INRIKTNING (BAYERN)

N/494/A/95 29.11.1995 FÖRLÄNGNING/ÄNDRING AV DEN SKATTEMÄSSIGA
INVESTERINGSPREMIEN TILL FÖRMÅN FÖR DE NYA
DELSTATERNA

N/0536/95 29.11.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR VARVSINDUSTRIN
IP(95)1326 I TYSKLAND 1995

N/710/C/95 29.11.1995 UTVIDGNING AV DEN SKATTEMÄSSIGA INVESTERINGS-
PREMIEN TILL FÖRMÅN FÖR DE NYA DELSTATERNA
TILL FÖRETAG INOM HANDELSSEKTORN

N/0767/95 29.11.1995 OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL SMÅ OCH MEDEL-
STORA FÖRETAG (SACHSEN)

N/0797/95 29.11.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
KVAERNER WARNOWWERFT

N/837/95 29.11.1995 TEKNISK KOMPLETTERING I DET REGIONALA
UTVECKLINGSOMRÅDET ENNSHAFEN

N/0928/95 4.12.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR NYA PRODUKTER OCH
METODER (SACHSEN)

N/0929/95 4.12.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR PROJEKT MED INRIKT-
NING PÅ INNOVATIV TEKNIK (SACHSEN)

N/0660/95 6.12.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
DAIMLER BENZ (BERLIN)

N/0867/95 6.12.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
GLASWERK SCHONBORN GMBH

N/0896/95 6.12.1995 STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG FÖR
FÖRSÄLJNING AV LOKALA PRODUKTER

N/0053/95 07.12.1995 STÖD TILL UTNYTTJANDE AV BIOBRÄNSLEN
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

NN/074/95 20.12.1995 KONSOLIDERINGSFOND FÖR FÖRETAG
(THÜRINGEN)

N/0362/95 20.12.1995 STATLIGA GARANTIER FRÅN DELSTATEN NIEDERSACHSEN
TILL FÖRMÅN FÖR FÖRETAG I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA
OCH I SYDOSTASIEN

N/0621/95 20.12.1995 STÖD INOM SYNTETFIBERSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 STÖD INOM MEKANIKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
WILHELM MASCHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
MUHL PRODUCT & SERVICE UND THÜRINGER
BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 VARVSSTÖD

N//0846/95 20.12.1995 STÖD INOM MEKANIKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
GRAFF GMBH

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 251

N/0883/95 20.12.1995 VARVSSTÖD [ART. 4.5 I 7:e DIREKTIVET]

N/0868/95 21.12.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH

N/0869/95 21.12.1995 STÖD INOM BYGGSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH

N/0918/95 21.12.1995 STÖD INOM SEKTORN PRODUKTER BASERADE PÅ
ICKE-JÄRNMETALLER TILL FÖRMÅN FÖR ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 FEDERALT PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV
F.D. ÖSTTYSKA FÖRETAGS FÖRSÄLJNING PÅ
VISSA VÄSTERLÄNDSKA MARKNADER

Österrike

N/0318/95 6.6.1995 TEKNIKPROGRAM: YRKESINRIKTAD UTBILDNING EGT nr C 290, 1.11.1995
OCH FORSKNING - SMÅ OCH MEDELSTORA
FÖRETAG

N/0315/95  7.6.1995 REGIONALT PROGRAM: YRKESINRIKTAD UTBILDNING EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)563 OCH FORSKNING

N/0347/95 20.6.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR INNOVATION, EGT nr C 324, 5.12.1995
TEKNIK OCH FoU

N/0216/95 28.6.1995 DELSTATEN NIEDERÖSTERREICHS ALLMÄNNA
VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV STÖD

N/226/A/95 28.6.1995 INVESTERINGSPREMIE I DELSTATEN NIEDER-
ÖSTERREICH

N/226/B/95 28.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR FÖRETAGSETABLERING I DEL-
STATEN NIEDERÖSTERREICH

N/0164/95 28.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR INVESTERINGSSTÖD I DEL-
STATEN NIEDERÖSTERREICH

N/0319/95 4.7.1995 TEKNIKPROGRAM: YRKESINRIKTAD UTBILDNING EGT nr C 324, 5.12.1995
OCH FORSKNING

N/0135/95 26.7.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 310, 22.11.1995
IP(95)833 OPEL AUSTRIA: STADEN WIENS FoU-PROGRAM,

GARANTIAKTEN 1977

N/0580/95 1.8.1995 PROGRAM FÖR YRKESINRIKTAD UTBILDNING OCH
FORSKNING INOM TURISMSEKTORN

N/0582/95 1.8.1995 DELSTATEN BURGENLANDS PROGRAM INOM
 TURISMSEKTORN

N/0589/95 1.8.1995 PROGRAM FÖR INVESTERINGSPREMIER I DEL-
STATEN BURGENLAND

N/0837/95 29.11.1995 TEKNISK ÄNDRING AV KARTAN ÖVER ÖSTER-
RIKISKA STÖDREGIONER

N/0104/95 06.12.1995 ÅTGÄRDER FÖR INFRASTRUKTUR FÖR TURISM

N/0105/95 06.12.1995 ÅTGÄRDER FÖR FRÄMJANDE AV TURISM, "TOP"
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Belgien

N/0727/94 23.1.1995 STÖD FÖR FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN
[FÖRORDNING 13.1.94]
(REG.BRUXELLES-CAP.)

N/0321/95 12.4.1995 STÖD INOM TEXTILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)383 EM-FILATURE

N/0298/95 6.6.1995 STÖD TILL ÖVERSVÄMNINGSDRABBADE FÖRE- EGT nr C 272, 18.10.1995
TAG

N/0285/95 5.7.1995 STÖD INOM STÅLSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
ALZ GENK

N/0297/95 5.7.1995 STÖD INOM STÅLSEKTORN [ART.3, EKSG]
TILL FÖRMÅN FÖR SIDMAR

N/307/B/93 5.7.1995 ÖVERSYN AV UTVECKLINGSOMRÅDENA EGT nr C 318, 29.11.1995
IP(95)697 (UTOM HAINAUT)

N/0241/95 19.7.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 5, 10.1.1996
IP(95)774 FORD WERKE AG

N/0605/95 26.7.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)842 VLAAMSE SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ N.V.

(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 ÅTGÄRDEN "NIVELINVEST" GEMENSKAPSINITIATIVET
IP(95)1326 "RÉSIDER" (VALLONIEN)

N/0766/94 29.11.1995 ÅTGÄRDEN "INVEST" I INDUSTRIBÄCKENET
IP(95)1326 MEUSE-VESDRE (MÅL 2) - (VALLONIEN)

N/0372/94 29.11.1995 STÖDÅTGÄRDER "A.I.D.E" FÖR FÖRETAGEN I
MEUSE-VESDRE-BÄCKENET (MÅL 2) -
(VALLONIEN)

N/0361/94 29.11.1995 STÖDÅTGÄRDER "A.I.D.E." FÖR FÖRETAG
(MÅL 5B) - (VALLONIEN)

NN/057/95 20.12.1995 STÖD INOM STÅLSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
COCKERIL SAMBRE

Danmark

N/0605/94 13.1.1995 STÖD TILL INDUSTRI OCH HANDEL EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0002/95 1.2.1995 UTVIDGNING AV STÖDPROGRAMMET FÖR EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)79 VARVSINDUSTRIN

N/778/A/94 23.3.1995 FoU-STÖD: EGT nr C 266, 13.10.1995
SKATTESYSTEM

N/778/B/94 23.3.1995 FoU-STÖD: FÖRLÄNGNING UNDER 1995 AV EGT nr C 266, 13.10.1995
SKATTELAGSTIFTNINGEN

N/0698/94 12.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR ENERGIPRODUKTIONEN EGT nr C 267, 14.10.1995

N/0714/94 3.5.1995 TURISMFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 272, 18.10.1995

N/0528/94 23.5.1995 PROGRAMMET "ENERGI 2000" : EGT nr C 290, 1.11.1995
IP (95)502 NY ENERGITEKNIK
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N/0391/95 21.6.1995 STÖD TILL GARANTIFONDERNA EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)625

N/0155/95 28.6.1995 DANSKA INDUSTRIUTVECKLINGSFONDEN EGT nr C 272, 18.10.1995

N/0459/95 19.7.1995 SYSTEM MED MILJÖAVGIFTER OCH BEFRIELSER EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)777 FRÅN DESSA

N/0471/95 1.8.1995 AVGIFT PÅ PÄLSVARUPRODUKTION EGT nr C 318, 29.11.1995

N/0460/94 1.8.1995 FÖRNYELSE- OCH DEMONSTRATIONSPROJEKT EGT nr C 324, 5.12.1995
I UTLANDET

N/0538/95 12.9.1995 STÖD TILL LASERTILLÄMPNINGAR EGT nr C 324, 5.12.1995
I DEN TUNGA INDUSTRIN

N/0541/95 2.10.1995 ÅTGÄRDER INOM TURISMSEKTORN EGT nr C 335, 13.12.1995

Spanien

N/0696/93 17.1.1995 STÖD FRÅN IFA UNDER 1993 (ANDALUCIA)
IP(95)33

N/0462/94 17.1.1995 STÖD TILL MARKNADSFÖRING AV ANDALUSIEN
IP(95)33

N/0106/94 23.1.1995 UTVECKLINGSSTÖD TILL FÖRETAG SOM ÄR EGT nr C 58, 8.3.1995
ETABLERADE I "PARQUE CARTUJA 93"
(ANDALUCIA)

N/0551/94 23.1.1995 INVESTERINGSSTÖD TILL SMÅ OCH MEDEL-
STORA FÖRETAG (CASTILLA-LA MANCHA)

N/0628/94 1.2.1995 STÖD TILL SKOGSFÖRETAG
(ISLAS BALEARES)

N/0665/94 7.2.1995 STÖD TILL YRKESUTBILDNING (CANARIAS) EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0721/94 7.2.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR KOOPERATIV EGT nr C 265, 12.10.1995
OCH AKTIEBOLAG (CATALUÑA)

N/0448/94 9.2.1995 SEX PROGRAM TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH EGT nr C 265, 12.10.1995
MEDELSTORA FÖRETAG (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0033/95 9.2.1995 STÖD INOM TURISMSEKTORN
(CATALUÑA)

N/260/A/94 13.2.1995 SAMORDNADE PROJEKT "I+D": RÄNTEFRIA LÅN

N/0067/95 20.2.1995 STÖD TILL NYSKAPANDE OCH TEKNISK UTVECKLING
[PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0450/94 28.2.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE STÖD (CANARIAS) EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0445/94 1.3.1995 PROGRAM FÖR FoU-STÖD (LA RIOJA)

N/0068/95 13.3.1995 ÅTGÄRDER INOM DET EKONOMISKA UTVECKLINGS- EGT nr C 266, 13.10.1995
OMRÅDET (VALENCIA)

N/0080/95 13.3.1995 STÖD FÖR ATT FRÄMJA YRKESUTBILDNING INOM EGT nr C 266, 13.10.1995
TURISMSEKTORN (VALENCIA)

N/0046/95 21.3.1995 STÖD INOM TURISMSEKTORN EGT nr C 266, 13.10.1995
(VALENCIA)
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N/0066/95 21.3.1995 ÅTGÄRDER INOM ENERGISEKTORN EGT nr C 266, 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0079/95 21.3.1995 STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV PROJEKT INOM EGT nr C 266, 13.10.1995
MILJÖ- OCH ENERGISEKTORERNA
(ISLAS BALEARES)

N/0078/95 21.3.1995 EKONOMISKA STÖD TILL HANDELSFRÄMJANDE EGT nr C 266, 13.10.1995
ÅTGÄRDER [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0138/95 21.3.1995 STÖD INOM HANDELS- OCH TJÄNSTESEKTORERNA EGT nr C 266, 13.10.1995
(ISLAS BALEARES)

N/0235/95 3.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR SYSSELSÄTTNING FÖR UNGDOMAR EGT nr C 267, 14.10.1995
(GALICIA)

N/0233/95 3.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(MADRID)

N/0215/95 3.4.1995 STÖD TILL SYSSELSÄTTNING FÖR LÅNGTIDS- EGT nr C 267, 14.10.1995
ARBETSLÖSA (GALICIA)

N/0234/95 3.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA YRKESUTBILDNING
(ISLAS BALEARES)

N/0020/95 3.4.1995 STÖD INOM INDUSTRISEKTORN FÖR FRÄMJANDE EGT nr C 267, 14.10.1995
AV INDUSTRIELL KVALITET
(LA RIOJA)

N/0039/95 4.4.1995 STÖD TILL BYGGANDE AV BÅTAR TILL KAMERUN. EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)353 MEDLEMMAR AV ASEGA (GALICIA)

N/0083/95 12.4.1995 STÖD INOM BILINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 267, 14.10.1995
FASA-RENAULT SA

N/0174/95 12.4.1995 TURISMFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 267, 14.10.1995

N/0178/95 12.4.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR YRKESUTBILDNING EGT nr C 267, 14.10.1995
(GALICIA)

N/0250/95 12.4.1995 RENOVERING AV LANTBRUKSFASTIG- EGT nr C 276, 21.10.1995
HETER

N/0251/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TURIST- EGT nr C 276, 21.10.1995
ANLÄGGNINGAR (CANARIAS)

N/0252/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA FÖRETAG SOM EGT nr C 276, 21.10.1995
ÄR VERKSAMMA INOM TURISM, FRITID OCH
RESTAURANGBRANSCHEN (CANARIAS)

N/0253/95 12.4.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN EGT nr C 276, 21.10.1995
PÅ INSTALLATIONERNA PÅ TURISTINKVARTERINGS-
ANLÄGGNINGAR

N/0023/95 26.4.1995 PROGRAMMET PITMA II EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)398

N/0065/95 3.5.1995 SUBVENTIONER INOM HANTVERKS- EGT nr C 272, 18.10.1995
SEKTORN (EXTREMADURA)

N/0072/95 3.5.1995 INVESTERINGSSTÖD EGT nr C 276, 21.10.1995
(VALENCIA)

N/0092/95 3.5.1995 STÖD TILL MILJÖSKYDD EGT nr C 276, 21.10.1995
(VALENCIA)
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N/0275/95 3.5.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER (MADRID)

N/0343/95 3.5.1995 STÖD INOM TURISMSEKTORN
TILL FÖRMÅN FÖR TURISTANLÄGGNINGAR

N/0782/94 18.5.1995 STÖD TILL INFRASTRUKTUR FÖR TURISM EGT nr C 276, 21.10.1995
I DONANA (ANDALUCIA)

N/0329/95 18.5.1995 STÖD TILL UTVECKLING AV GASNÄTEN EGT nr C 276, 21.10.1995
(PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0341/95 18.5.1995 FoU-STÖD TILL ETT TEKNISKT HANDLINGS-
PROGRAM [PCTI]

N/0351/95 18.5.1995 REGIONALT PROGRAM FÖR FÖRETAGSSTÖD EGT nr C 276, 21.10.1995
(CANTABRIA)

N/0552/94 6.6.1995 FORSKNINGSSTÖD: DIVERSIFIERING
OCH INNOVATION (VALENCIA)

N/0401/95 21.6.1995 PROGRAM FÖR YRKESUTBILDNING EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)626 (MURCIA)

N/0402/95 21.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR YRKESUTBILDNING EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)626 (VALENCIA)

N/0522/95 4.7.1995 FoU-STÖD: TEKNISK FÖRNYELSE
(CATALUÑA)

N/230/A/95 4.7.1995 RAMPROGRAM FÖR STÖD INOM GEMENSKAPS- EGT nr C 335, 13.12.1995
INITIATIVET LEADER II

N/0382/95 4.7.1995 STÖD INOM INDUSTRISEKTORN EGT nr C 276, 21.10.1995
(ANDALUCIA)

N/0021/95  5.7.1995 STÖD FÖR ATT FRÄMJA UTVECKLINGEN AV EGT nr C 298, 11.11.1995
DEN EKONOMISKA VERKSAMHETEN (GALICIA)

N/0404/95 5.7.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 276, 21.10.1995
IP(95)705 (ARAGON)

N/0342/95 11.7.1995 STÖD INOM TURISMSEKTORN FÖR ATT EGT nr C 324, 5.12.1995
FRÄMJA NY INFRASTRUKTUR FÖR TURISM

N/0410/95 11.7.1995 STÖD INOM TELEKOMMUNIKATIONS- EGT nr C 324, 5.12.1995
SEKTORN

N/0413/95 19.7.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR TIDNINGS- EGT nr C 318, 29.11.1995
IP(95)775 FÖRETAG (GALICIA)

N/0432/95 19.7.1995 SYSSELSÄTTNINGSSTÖD FÖR 1995 EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)776 (MURCIA)

N/0444/94 24.7.1995 STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 276, 21.10.1995
(ARAGON)

N/0326/95 24.7.1995 TURISMFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 324, 5.12.1995
(CANTABRIA)

N/0328/95 24.7.1995 PROGRAM FÖR FORSKNINGSSTÖD EGT nr C 290, 1.11.1995
(ASTURIAS)

N/0350/95 26.7.1995 SYSSELSÄTTNINGS- OCH UTBILDNINGS- EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)834 FRÄMJANDE ÅTGÄRDER (CANTABRIA)
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N/0379/95 26.7.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)835 ASTILLEROS ESPAÑOLES

N/0403/95 26.7.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 335, 13.12.1995
IP(95)834 (VALENCIA)

N/0532/95 26.7.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)834 FÖR ÅR 1995 (ANDALUCIA)

N/0553/95 26.7.1995 ÅTGÄRDER FÖR YRKESUTBILDNING EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)834 (ARAGON)

N/0269/95 1.8.1995 ÅTGÄRDER INOM HANDELSSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 298, 11.11.1995
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (CASTILLA-LEON)

N/0270/95 1.8.1995 ÅTGÄRDER FÖR EKONOMISKA FÖRENINGAR EGT nr C 298, 11.11.1995
(CASTILLA-LEON)

N/0313/95 1.8.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(EXTREMADURA)

N/0349/95 1.8.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR HANTVERKSSEKTORN EGT nr C 298, 11.11.1995
(CANTABRIA)

N/0417/95 1.8.1995 STÖD INOM FORDONSKOMPONENTSEKTORN TILL EGT nr C 295, 10.11.1995
FÖR GRUPPEN GRUPPEN ESPAÑA SA

N/0576/95 1.8.1995 STÖD INOM HANTVERKSSEKTORN EGT nr C 290, 1.11.1995
(ARAGON)

N/0581/95 1.8.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(BASKIEN)

N/0145/95 5.9.1995 STÖD INOM NATURGASSEKTORN: EGT nr C 290, 1.11.1995
ANDRA ETAPPEN AV FÖRLÄNGNINGEN AV
GASLEDNINGEN VALENCIA-ORIHUELA

N/0412/95 12.9.1995 ÅTGÄRDER FÖR INDUSTRISEKTORN EGT nr C 290, 1.11.1995
(ISLAS BALEARES)

N/0422/95 12.9.1995 PROGRAM FÖR SYSSELSÄTTNING FÖR UNGDOMAR EGT nr C 290, 1.11.1995
(MURCIA)

N/0630/95 12.9.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 290, 1.11.1995
(ANDALUCIA)

NN/080/95 20.9.1995 FÖRETAGSSTÖD FÖR FÖRBÄTTRAD MILJÖKVALITET EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)1016 (CASTILLA Y LEON)

N/0606/95 2.10.1995 FÖRLÄNGNING AV PROGRAMMET FÖR ÖKAD TEKNISK
KAPACITET OCH INNOVATIONSKAPACITET INOM INDUSTRI-
SEKTORN (BASKIEN)

N/0607/95 2.10.1995 EKONOMISKT STÖD TILL INDUSTRIINVESTERINGAR

E/0012/91 4.10.1995 NATIONELLT PROGRAM FÖR UTVECKLING AV
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

N/0732/95 4.10.1995 ÅTGÄRDER FÖR VARVSINDUSTRIN

N/0545/95 9.10.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 335, 13.12.1995
(ARAGON)

N/0564/95 13.10.1995 INVESTERINGAR INOM SEKTORN AFFÄRS-
DISTRIBUTION (BASKIEN)
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N/0378/95 18.10.1995 STÖD TILL FÖRBÄTTRADE FÖRÄDLINGSVILLKOR
IP(95)1141 FÖR SKOGSBRUKSPRODUKTER

N/0640/95 16.11.1995 STÖD INOM CIRIT-CIDEM TILL FoU FÖR SYSSEL-
SÄTTNING FÖR UNGA AKADEMIKER (CATALUÑA)

N/0312/95 29.11.1995 ÅTGÄRDER FÖR SKOGSPRODUKTER (GALICIA)

N/0421/95 5.12.1995 PROGRAM FÖR REGIONAL UTVECKLING (MURCIA)

N/0831/95 6.12.1995 ÅTGÄRDER FÖR NYA FÖRETAG (ANDALUCIA)

N/500/C/95 7.12.1995 FÖRBÄTTRINGAR OCH MARKNADSFÖRING AV
SPANNMÅLSPRODUKTER, MINERALVATTEN,
INDUSTRITILLVERKADE KONDITORIVAROR, CHOKLAD,
KARAMELL OCH SORBETER

N/0895/95 7.12.1995 STÖD TILL VARAKTIG SYSSELSÄTTNING INOM VERK-
SAMHETER OCH SEKTORER SOM TILLERKÄNNS
STRATEGISK BETYDELSE (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 STÖD FÖR FRÄMJANDE AV INDUSTRISEKTORN

N/538/95 20.12.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1444 FORD ESPAÑA

N/0924/95 20.12.1995 STÖD TILL SJÄLVSTÄNDIGT YRKESVERKSAMMA
(CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 STÖD TILL LÅNGTIDSARBETSLÖSA

N/0420/95 21.12.1995 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER (MURCIA)

Finland

N/0115/95 14.3.1995 SYSSELSÄTTNINGSSTÖD EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)252

N/0857/95 29.11.1995 UTVECKLINGSSTÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA
FÖRETAG

Frankrike

N/0708/94 10.1.1995 STÖDPROGRAM FÖR RÉUNION EGT nr C 62, 11.3.1995

N/0712/94 10.1.1995 INRÄTTANDE AV ETT OMSTÄLLNINGSORGAN I KALIUM-
GRUVBÄCKENET I ALSACE

N/0425/94 13.1.1995 ANSLAG FÖR 1994 TILL BOLAGEN FÖR OMSTÄLLNING EGT nr C 215, 19.8.1995
AV DE FRANSKA KOLGRUVORNA "SOFIREM" ET "FINORPA"

N/0716/94 26.1.1995 STÖD TILL FÖRBÄTTRAD EKONOMISK PROJEKTERING EGT nr C 324, 5.12.1995
PÅ FÖRETAGEN (GUADELOUPE)

N/0715/94 30.1.1995 UTVECKLINGSSTÖD TILL TURISMINDUSTRIN EGT nr C 324, 5.12.1995
(GUADELOUPE)

N/0717/94 30.1.1995 UPPBYGGNAD AV RISKKAPITAL GENOM EN EGT nr C 324, 5.12.1995
SUBVENTION TILL SAGIPAR (GUADELOUPE)

N/0027/94 1.2.1995 UTVECKLINGSFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA
FÖRETAG/INDUSTRIER
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N/0758/94 13.2.1995 ÄNDRING AV INTERVENTIONSVILLKOREN EGT nr C 215, 19.8.1995
FÖR SOFIREM

N/0762/94 13.2.1995 OMSTÄLLNINGSBOLAGET FÖR STÅLINDUSTRIN SODIE: EGT nr C 215, 19.8.1995
ANSLAG FÖR VERKSAMHETSÅRET 1993

N/0004/95 23.2.1995 FÖRNYAD FINANSIERING FÖR PROGRAMMET ATOUT-PUMA
FÖR 1995

N/0005/95 23.2.1995 FÖRNYAD FINANSIERING AV PROGRAMMET "GRANDS EGT nr C 265, 12.10.1995
PROJETS INNOVANTS" FÖR 1995

N/0637/94 28.2.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFT PÅ FÖRESTÄLLNINGAR EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0063/95 1.3.1995 INRÄTTANDE AV EN STRATEGIFOND FÖR GUYANA EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0124/95 3.3.1995 BERÄKNING AV INTERVENTIONSMEDEL FÖR 1995
FÖR OFFENTLIGA INDUSTRIGRUPPER MED UNDANTAG 
AV KOL- OCH STÅLINDUSTRIN

N/0064/95 14.3.1995 INRÄTTANDE AV EN GARANTIFOND FÖR GUYANA EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0724/94 14.3.1995 PREMIE FÖR SKAPANDE AV SYSSELSÄTTNING I EGT nr C 324, 5.12.1995
DE UTOMEUROPEISKA DEPARTEMENTEN

N/0030/95 22.3.1995 FÖRNYELSE AV DEN SKATTELIKNANDE AVGIFTEN EGT nr C 266, 13.10.1995
PÅ LUFTFÖRORENINGAR

N/0070/95 12.4.1995 PROGRAMMEN "FACT" ET "ACE": FOND FÖR EGT nr C 276, 21.10.1995
FÖRBÄTTRADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH
KONSULTSTÖD PÅ FÖRETAGEN

NN/070/94 23.5.1995 STÖD INOM TEXTILSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)505 FABERTEX (INSENHEIM)

NN/0111/93 21.6.1995 VARVSSTÖD FÖR BYGGANDE AV SEGELFARTYG
FÖR PASSAGERARE

N/0365/95 21.6.1995 VARVSSTÖD
IP(95)624

N/0501/95 04.7.1995 NYA BIDRAG TILL "SODIE" FÖR UTVIDGNING AV EGT nr C 276, 21.10.1995
DESS INTERVENTIONSOMRÅDE (LORIENT, MARSEILLE)

NN/084/95 19.7.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR "MARELLI EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)771 AUTRONICA S.A.": PROJEKTET EU 265 PLANET

N/0462/95 19.7.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFT PÅ PRODUKTER AV
BETONG OCH TERRAKOTTA

NN/085/95 19.7.1995 FoU-STÖD : PROJEKTET EU 624 GENELEX EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)781

N/0461/95 26.7.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN EGT nr C 276, 21.10.1995
FÖR KONFEKTIONS-, TEXTIL- OCH TRIKÅ-
INDUSTRIN

N/0447/95 26.7.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFT PÅ SKINNINDUSTRIN EGT nr C 276, 21.10.1995

NN/086/95 20.9.1995 FoU-STÖD: EUREKA EU205 - EXIMER EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)1017 SOPRA OCH LASERDOT

N/0516/95 20.9.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFT PÅ URMAKERI- OCH EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)1008 GULDSMEDSPRODUKTER

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 259

NN/123/95 4.10.1995 FoU-STÖD: EUREKA EU 863 -CAS.CAD EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)1081

NN/124/95 4.10.1995 FoU-STÖD: EUREKA EU 815 - INTEC EGT nr C 324, 5.12.1995
IP(95)1081 [GÉNÉRALE DES EAUX]

NN/125//95 4.10.1995 FoU-STÖD : EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL M.FL.)

NN/126/95 4.10.1995 FoU-STÖD : EUREKA EU 68 FIELDBUS
(CEGELEC OCH MERLIN GERIN)

N/0651/95 4.10.1995 SKATTELIKNANDE AVGIFT PÅ MÖBLER EGT nr C 335, 13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 UTVIDGNING AV SOFIREMS OCH FIBM:S INTER-
VENTIONSOMRÅDEN TILL KANTONEN GRAUHET

NN/135/95 18.10.1995 FoU-STÖD: EUREKA EU676 - EUROLANG EGT nr C 335, 13.12.1995
IP(95)1145

N/0799/95 23.11.1995 EXCEPTIONELLT STÖD I SAMBAND MED EGT nr C 335, 13.12.1995
ÖVERSVÄMNINGARNA I ARDENNERNA

E/010//90 29.11.1995 REGIONALT STÖD I DEN EUROPEISKA DELEN
AV FRANKRIKE

N/0493/95 29.11.1995 RAMLAG FÖR DEN FYSISKA RIKSPLANERINGEN
IP(95)1326

NN/130/95 20.12.1995 FoU-STÖD : EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 FoU-STÖD : EU 606 ACROPOL

Grekland

N/0302/94 1.2.1995 INVESTERINGSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)76 VARVET ELEFSIS SA

[FÖRORDNING 30512 AV DEN 13.9.91]

NN/014/95 3.5.1995 LAG 2234/94 OM ÄNDRING AV DEN GREKISKA
IP(95)435 ORDNINGEN FÖR REGIONALT STÖD

N/0337/95 28.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TURISM OCH
HANTVERK

N/0728/95 20.9.1995 STÖDPROGRAM FÖR VARVSINDUSTRIN
IP(95)1014 (7:e DIREKTIVET)

N/0418/95 29.11.1995 INVESTERINGSSTÖD TILL REPARATIONSVARV
IP(95)1326 TILL FÖRMÅN FÖR NEORION SHIPYARDS SA

Irland

N/0509/95 4.7.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅFÖRETAG
TILLGÅNG TILL FONDERNA

Italien

N/0163/94 10.1.1995 TREÅRIGT SYSSELSÄTTNINGSPROGRAM EGT nr C 265, 12.10.1995
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0338/94 10.1.1995 TREÅRIGT SYSSELSÄTTNINGSPROGRAM EGT nr C 265, 12.10.1995
[REGIONAL LAG 32/85] (FRIULI-VENEZIA GIULIA)
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N/0718/94 10.1.1995 ÅTGÄRDER FÖR TURISMINDUSTRIN EGT nr C 265, 12.10.1995
(CALABRIA)

N/0598/94 17.1.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ALCATEL EGT nr C 265, 12.10.1995
IP(95)34 ITALIA SPA : EUREKA EU 481 - JESSI

N/0651/94 9.2.1995 OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL HANDELS- EGT nr C 265, 12.10.1995
DISTRIBUTIONSNÄTET (LIGURIA)

N/0295/94 16.2.1995 FÖRETAGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 276, 21.10.1995
(PROVINCIA DI BELLUNO)

N/0040/95 1.3.1995 REGIONALA STÖDÅTGÄRDER EGT nr C 184, 18.7.1995
IP(95)187

N/0091/95 8.3.1995 ÅTGÄRDER FÖR OFFER FÖR NATURKATASTROFER EGT nr C 266, 13.10.1995

NN/112/94 14.3.1995 EKONOMISK ÅTGÄRD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
IP(95)259 HOLDING PUBLIC IRI SPA

N/0050/95 14.3.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR VARVSINDUSTRIN
IP(95)251

N/0365/94 21.3.1995 INTERVENTIONER FÖR ATT FRÄMJA NYFÖRE- EGT nr C 266, 13.10.1995
TAGANDE OCH INNOVATIONER (EMILIA-ROMAGNA)

N/0742/94 21.3.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EKONOMISKA EGT nr C 290, 1.11.1995
GRUPPERINGAR, SAMARBETE OCH TEKNISKT
BISTÅND (EMILIA-ROMAGNA)

N/0056/95 21.3.1995 HANTVERKSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 266, 13.10.1995

N/0055/95 27.3.1995 REGIONAL FOND FÖR ATT FRÄMJA SYSSEL- EGT nr C 266, 13.10.1995
SÄTTNING FÖR UNGDOMAR OCH STIMULERA TILL
BILDANDE AV FÖRETAG [LAG 61/94]

N/0267/95 27.3.1995 ÄNDRING AV KARTAN ÖVER UNDANTAG FRÅN ART. 92.3. c
I FÖRDRAGET I FRÅGA OM REGIONALT STÖD

N/0291/94 11.4.1995 FÖRETAGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER EGT nr C 267, 14.10.1995
[REGIONAL LAG N31] (VENEZIA)

N/0769/94 26.4.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ANSALDO EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)397 GIE SRL

NN/014/94 3.5.1995 FÖRVÄRV AV MINORITETSPOST I FERRIERE EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)434 NORD GENOM DET ITALIENSKA HOLDINGBOLAGET FRIULIA

N/0183/95 3.5.1995 STÖD TILL MINSKNING AV ASBESTFÖRORENINGAR EGT nr C 272, 18.10.1995

N/0595/94 10.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)459 FINMECCANICA (ALENIA) SPA:

EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR BULL HN: EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI

N/0597/94 10.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ITALTEL EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)459 SPA: EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI

N/0732/94 10.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR STET PA, EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO

RICHERCHE FIAT PA: EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS
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N/0734/94 10.5.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR S.G.S. EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)459 THOMSON SRL: EUREKA EU 127 T22 - JESSI

N/0142/94 23.5.1995 NY FINANSIERING ENLIGT LAGARNA N.41 AV DEN 3.2.89 EGT nr C 272, 18.10.1995
OCH N.221 AV DEN 30.7.90 FÖR OMSTÄLLNING INOM
GRUVSEKTORN

NN/093/94 23.5.1995 SKATT PÅ FÖRSÄLJNING AV PLASTPÅSAR OCH PÅ
IP(95)506 PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV POLYETEN

N/338/A/95 27.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR CERTIFIERING AV VAROR OCH EGT nr C 324, 5.12.1995
TJÄNSTER

N/338/B/95 27.6.1995 OMSÄTTNINGSFOND FÖR STARTANDE AV SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAG (LIGURIA)

N/140/A/95 6.7.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA SYSSELSÄTTNING FÖR EGT nr C 324, 5.12.1995
UNGDOMAR [LAG 431] (MARCHE)

N/0487/95 6.7.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NN/132/93 19.7.1995 REGIONAL LAG 51/93 OM STÖD TILL HANTVERKET
PÅ SARDINIEN

N/0731/94 19.7.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR MARELLI AUTRONICA: EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)771 PROJEKTET EU 265 PLANET

N/0143/94 26.7.1995 STÖD TILL SOCIALA KOSTNADER I SAMBAND MED EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)832 OMSTRUKTURERINGEN AV ILVA-GRUPPEN

N/0204/94 1.8.1995 LAG 15/94 OM ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA
INDUSTRIELL VERKSAMHET

N/0389/95 14.8.1995 TREÅRIGT SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE EGT nr C 298, 11.11.1995
PROGRAM 1995-1997 (FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0472/94 5.9.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA HANTVERK OCH EGT nr C 335, 13.12.1995
HANDEL (SICILIA)

N/0662/95 6.9.1995 GARANTIFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 343, 21.12.1995
I MÅLOMRÅDE 1

N/367/A/94 12.9.1995 LAG 11/94 OM ÅTGÄRDER FÖR UNGA FÖRETAGARE EGT nr C 343, 21.12.1995
(SICILIA)

N/0730/95 12.9.1995 REGIONEN SICILIENS INTERVENTIONER TILL FÖRMÅN EGT nr C 343, 21.12.1995
FÖR INDUSTRIFÖRETAG

N/0273/95 2.10.1995 FÖRETAGSSTÖD TILL FÖLJD AV ÖVERSVÄMNINGARNA EGT nr C 343, 21.12.1995
I OKTOBER 1991: PL N 649, FEBRUARI 1994 (SICILIA)

N/324/B/95 2.10.1995 NATIONELLA PROGRAMMET EIMA: STÖD TILL INKÖP
OCH FÖRSÄLJNING AV EAU DE VIE

N/0528/95 2.10.1995 STÖD FÖR ATT FRÄMJA LANDSBYGDSTURISM EGT nr C 335, 13.12.1995

NN/069/95 4.10.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA HANTVERK, TURISM EGT nr C 335, 13.12.1995
OCH HANDEL (BOLZANO)

N/0231/95 9.10.1995 STÖD INOM SEKTORN LANDSBYGDSTURISM EGT nr C 335, 13.12.1995
(MOLISE)

NN/091/A/95 18.10.1995 STÖD INOM SYSSELSÄTTNINGSSEKTORN EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)1144 (SICILIA)
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N/0815/95 31.10.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR "SGS THOMSON
MICROELECTRONICS": PROJEKTET JESSI

N/0546/95 14.11.1995 VARVSSTÖD TILL FÖRMÅN FÖR KOOPERATIVET
IP(95)1252 LUIGI ORLANDO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 REGIONALT STÖD: ÖVERSYN AV BUDGETTAKET ENL.
ART. 5 I BESLUT (EEG) AV DEN 9.12.92

N/0595/95 23.11.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR FoU INOM INDUSTRISEKTORN
(AUTONOMA REGIONEN VAL D'AOSTA)

N/0784/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
FERRIERA ACCIAIERIA DEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 FERRIERA SAN CARLO SPA

N/0775/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 FERRIERA VALCHIESE SPA

N/0776/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 FERRIERA TREVALI SPA

N/0778/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 AFIM SPA

N/0779/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA DI LONATO SPA

N/0785/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ITALTEL SPA:
PROJEKTET UT-B-ISDN

N/0809/95 29.11.1995 STATLIGT STÖD TILL FÖRMÅN FÖR "ITALTEL SPA":
PROJEKTET REMAT 2
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N/0810/95 29.11.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR "ITALTEL SPA":
PROJEKTET TAG

N/0908/95 20.12.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
ACCIAIERIE FERRERO SPA

N/0909/95 20.12.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
O.L.M.A. SPA

N/0910/95 20.12.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [EKSG] TILL FÖRMÅN FÖR
FERRIERA PONTECHIESE SPA

Luxemburg

N/0060/95 5.7.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
PROFILARBED SA

Nederländerna

N/0531/94 13.1.1995 FoU-STÖD TILL NYFINANSIERING FÖR 1994 AV EGT nr C 62, 11.3.1995
PROJEKTET PHILIPS

N/0743/94 14.2.1995 FÖRLÄNGNING AV POLITIKEN FÖR FÖRBÄTTRING
AV MILJÖN PÅ FÖRETAGEN FÖR 1995

N/0017/95 23.2.1995 FoU-STÖD TILL FÖRMÅN FÖR UNIVERSITY EGT nr C 265, 12.10.1995
CLUSTERS PHILIPS

N/0760/94 28.2.1995 ÅTGÄRDER FÖR ENERGIBESPARING EGT nr C 265, 12.10.1995
UNDER 1995

N/0048/95 01.3.1995 KARTA FÖR REGIONALSTÖD EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)188 FÖR PERIODEN 1995-1999

N/0015/95 14.3.1995 STÖD TIILL VARVSINDUSTRIN      EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)250 TILLL FÖRMÅN FÖR DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0106/95 16.3.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR PHILIPS FÖR EGT nr C 266, 13.10.1995
ECODESIGN-PROJEKTET

N/0143/95 21.3.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV ÖVERSVÄMNINGAR EGT nr C 266, 13.10.1995

N/0242/95 03.4.1995 REFINANSIERING FÖR 1995 AV DET STÖD SOM 
BEVILJAS FÖRETAG FÖR DESSAS MEDVERKAN I
EUREKA-PROJEKTET/ JESSI : FLANKING POLICY

NN/065/93 04.4.1995 MILJÖÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR TILLVERKNING EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)356 UTAN CFC

N/0171/95 04.4.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN TILL FÖRMÅN EGT nr C 267, 14.10.1995
IP(95)354 FÖR ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

N/0636/94 12.4.1995 SYSTEM FÖR INVESTERINGSPREMIER EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (NOORD-NEDERLAND)

N/0642/94 12.4.1995 SYSTEM FÖR INVESTERINGSPREMIER EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (TWENTE)

N/0643/94 12.4.1995 SYSTEM FÖR INVESTERINGSPREMIER EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (ZUID-LIMBURG)
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N/0302/95 19.5.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR AT-T-PROJEKTET EGT nr C 276, 21.10.1995

NN/013/95 23.5.1995 STÖD INOM MILJÖSEKTORN : EGT nr C 272, 18.10.1995
IP(95)516 ÄNDRING AV SKATTELAGEN

N/0419/95 06.6.1995 STÖD TIL UTVECKLING AV MILJÖVÄNLIG TEKNOLOGI EGT nr C 272, 18.10.1995

N/0263/95 07.6.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN EGT nr C 343, 21.12.1995
IP(95)562 ART 7, 7:E DIR] TILL FÖRMÅN FÖR

SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.6.1995 UTVECKLINGSPROGRAM FÖR REGIONEN EGT nr C 276, 21.10.1995
NOORD-NEDERLAND

N/0457/95 05.7.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN EGT nr C 343, 21.12.1995
TILL FÖRMÅN FÖR DAMEN (YEMEN)

N/0363/95 05.9.1995 STÖD TILL FoU TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 324, 05.12.1995
TOK OCE-PROJEKTET

N/0655/95 12.9.1995 AUTOMATISERING I SVINSLAKTERIER: EGT nr C 324, 05.12.1995
     SAMARBETE MELLAN

STORK N.V. OCH FORSKNINGSINSTITUTEN

NN/099/95 04.10.1995 STÖD TILL SYSSELSÄTTNINGSSKAPANDE ÅTGÄRDER
I REGIONEN FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
NEDERLÄNDSKA VARV

N/0674/95 31.10.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN TILL FÖRMÅN
FÖR DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA ETT NYTT
SYSTEM INOM ENERGISEKTORN

N/0682/95 16.11.1995 MILJÖÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR 
 TESTPROJEKTET IMZ (ARNHEM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 KIC-PROJEKTET

N/0841/95 21.11.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR INDUSTRIER
I SJÖFARTSSEKTORN

N/0850/95 21.11.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA
FÖR FORSKNINGSPERSONAL

N/0936/95 29.11.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN
IP(95)1207

N/760/95 20.12.1995 SKATT PÅ ENERGIFÖRBRUKNING
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.1.1995 STÖDSYSTEMET SIRA (AZORERNA)

E/0019/94 17.1.1995 FRIZONEN MADEIRA
IP(95)39

N/0759/94 16.2.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS
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N/0232/95 26.4.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN
IP(95)399

N/0375/95 07.6.1995 SKATTEFÖRMÅNER FÖR SMÅ OCH 
IP(95)564 MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 295, 10.11.1995

N/0096/95 21.6.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN OCH TILL
IP¨(95)623 FARTYGSREPARATION LISNAVE

N/0441/95 11.7.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SMÅ OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 290, 01.11.1995

N/0686/95 04.10.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR CNP SOM EN 
IP(95)1076 DEL AV PRIVATISERINGSPROCESSEN

N/0823/95 06.12.1995 STÖD FÖR ATT FRÄMJA UTVECKLINGEN
AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 STÖD TILL MOTORFORDONSSEKTORN TILL
FÖRMÅN FÖR DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 STÖDÅTGÄRDER INOM ENERGISEKTORN OCH TILL
TRÄDGÅRDSODLING I DRIVHUS

N/0943/95 20.12.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN TILL
FÖRMÅN FÖR TUGBOAT

Förenade kungariket

N/0648/94 13.01.1995 VERKSTADSRENOVERINGSPROJEKT
 [HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 STÖD FRÅN SCOTTISH ENTREPRISE TILL EGT nr C 058, 8.3.1995
IP(95)75 FÖRMÅN FÖR INTERNATIONAL DRILLING

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC]
(ABERDEEN; SKOTTLAND)

NN/134/94 01.02.1995 STÖD FRÅN GRAPIAM REGIONAL COUNCIL TILL EGT nr C 058, 8.3.1995
IP(95)75 FÖRMÅN FÖR INTERNATIONAL DRILLING

AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER
(ABERDEEN; SKOTTLAND)

N/0749/94 14.02.1995 PROGRAM FÖR FoU: "SPUR AND SMART" EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 STÖD TILL FoU : OSLO OIL AND GAS EGT nr C 265, 12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 STRATEGISK UTVECKLING AV FÖRETAG

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD EGT nr C 266, 13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 FLEXIBELT STÖD TILL UTVECKLING EGT nr C 266, 13.10.1995
AV FÖRETAG (WANSBECK)

N/0129/95 21.03.1995 CARDIFF BAY DEVELOPMENT CORPORATION EGT nr C 266, 13.10.1995

N/0120/95 03.04.1995 PROJEKT FÖR DIAGNOS OCH RÅDGIVNING EGT nr C 267, 14.10.1995
(SKOTTLAND)

N/0220/95 03.04.1995 INITIATIV FÖR ATT STÖDJA FÖRETAG
(HAMILTON)
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N/0016/95 04.04.1995 STÖD TILL INVESTERINGAR I FARTYGSVARVET ETG nr C 295, 10.11.1995
IP(95)352 A&P APPLEDORE (TYNE)

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE EGT nr C 272, 18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 STÖD TILL RÅDGIVNINGSTJÄNSTER EGT nr C 276, 21.10.1995
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INOM
MILJÖ- OCH ENERGIBESPARINGSOMRÅDET

NN/023/95 10.05.1995 EKONOMISKT STÖD TILL SMÅ FÖRETAG EGT nr C 272, 18.10.1995
(WANSBECK)

N/0366/95 27.06.1995 STÖD TILL UTVECKLING AV SALUFÖRING EGT nr C 272, 18.10.1995
(NORDIRLAND)

N/0237/95 06.07.1995 STÖD TILL FoU : INNOVATION CREDIT SCHEME
(SKOTTLAND)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAM FÖR ATT OPTIMERA EGT nr C 324, 5.12.1995
ENERGIEFFEKTIVITET

N/0142/95 19.07.1995 STÖD TILL FARTYGSBYGGNAD

NN/092/95 26.07.1995 STÖD TILL FoU : COMPETE-PROGRAMMET EGT nr C 324, 5.12.1995
 (TIDIGARE BENÄMNT "IRTU")

N/0449/95 01.08.1995 ÖKNING AV STÖDNIVÅN I SPURPROGRAMMET EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0213/95 05.09.1995 STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 335, 13.12.1995
(ENGLAND, SKOTTLAND, WALES)

N/0583/95 05.09.1995 PROGRAM FÖR AVANCERAD TEKNIK EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 LINK-INITIATIV EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 EUREKA-INITIATIV EGT nr C 324, 5.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 GENERAL INDUSTRIAL COLLABORATIVE EGT nr C 324, 5.12.1995
PROJECTS [GICP]

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTON-FONDEN FÖR RISKKAPITAL

NN/098/94 20.09.1995 BIDRAG TILL LANDSBYGDSKOMMISSIONEN EGT nr C 335, 13.12.1995

N/0665/95 02.10.1995 SKAPANDE AV EN FÖRETAGSPARKT I TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [UTANFÖR EKSG] TILL
IP(95)1208 FÖRMÅN FÖR STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 STÖD TILL SALUFÖRING

N/0144/95 04.12.1995 EKONOMISKT STÖD TILL INFRASTRUKTUR
I CLEVELAND-OMRÅDET

Sverige

N/0165/95 14.03.1995 SYSSELSÄTTNINGSÅTGÄRDER EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)252

N/0126/95 03.04.1995 PROGRAM FÖR UTVECKLINGEN AV INDUSTRIN EGT nr C 267, 14.10.1995
I REGIONER SOM ÄR PRIORITERADE 
I REGIONALPOLITIKEN
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N/0460/95 04.08.1995 INVESTERINGAR I UTVECKLING AV EGT nr C 318, 29.11.1995
EKOLOGISKA PRODUKTER

N/0544/95 04.08.1995 ÅTGÄRDER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EGT nr C 318, 29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 STÖD INOM TORVSEKTORN TILL EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)1012 HÄRJEDALENS AB

N/0370/95 04.10.1995 FARTYGSBYGGNADSKREDITER

3. Ärenden där kommissionen har inlett ett förfarande enligt artikel 93.2 eller utvidgat
ett redan inlett förfarande

Tyskland

C/0004/94 1.2.1995 STÖD INOM KEMISKA SEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 227, 1.9.1995
IP(95)84 BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 1.2.1995 STÖD INOM MEKANISKA SEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 262, 7.10.1995
IP(95)77 FÖR MASCHINENFABRIK SANGER-HAUSEN 

(SACHSEN-ANHALT)

NN/050/94 14.3.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR MASKINKONSTRUKTION EGT nr C 215, 19.8.1995
IP(95)255 TILL FÖRMÅN FÖR SKET SCHWERMASCHINENBAU

MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN SACHSEN-ANHALT 

E/0006/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN NIEDERSACHSEN

E/0007/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN NORDRHEIN-WESTFALEN 

E/0008/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOMI EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN RHEINLAND-PFLAZ 

E/0009/94 14.3.1994 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN BAYERN

E/0013/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN BREMEN

E/0014/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN MECKLENBURG-

VORPOMMERN

E/0015/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

E/0016/94 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER SOM EGT nr C 242, 19.9.1995
IP(95)260 BEVILJAS AV DELSTATEN SACHSEN

N/0682/93 12.4.1995 DELSTATEN SAARLANDS PROGRAM FÖR STATLIGA EGT nr C 294,9.11.1995
 GARANTIER

NN/059/95 23.5.1995 STÖD INOM FLYGSEKTORN EGT nr C 295, 10.11.1995
IP(95)507 TILL FÖRMÅN FÖR ASL LEMWERDER

NN/002/95 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 203, 8.8.1995
IP(95)567 FÖR SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]
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NN/003/95 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN EGT nr C 203, 8.8.1995
IP(95)567 TILL FÖRMÅN FÖR BUNA GMBH

C/0004/94 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 203, 8.8.1995
C/0061 och 0062/94 FÖR BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA)
NN/056/94 [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 5.7.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR TILLVERKNING AV TRÄPANEL EGT nr C 295, 10.11.1995
TILL FÖRMÅN FÖR GLUNZ AG

N/0076/95 31.10.1995 DELSTATEN BRANDEBURGS ÅTGÄRDER FÖR 
INVESTERINGSPROJEKT I POLEN

NN/69/94 13.12.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR MASKINVERKTYG
IP(95)1392 TILL FÖRMÅN FÖR GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR TRÄPANEL
TILL FÖRMÅN FÖR BESTWOOD E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR AVFALLSÅTERVINNING

Österrike

N/0317/95 31.10.1995 DET INTERNATIONELLA ERP-PROGRAMMET

N/0320/95 31.10.1995 ERP-PROGRAMMET FÖR ÖSTEUROPA

NN/169/95 20.12.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR SPORTARTIKLAR
IP(95)1443 TILL FÖRMÅN FÖR HEAD TYROLIA MARES

Spanien

NN/144/94 11.1.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 144, 10.6.1995
FÖR SUZUKI SANTANAMOTOR

NN/032/94 11.1.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 144, 10.6.1995
TILL FÖRMÅN FÖR SUZUKI

NN/121/94 14.2.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [INOM EKSG OCH  EGT nr C 282, 26.10.1995
UTANFÖR EKSG TILL FÖRMÅN FÖR TUBACEX)

N/0222/95 13.6.1995 STÖD INOM MOTORFORDONSSEKTORN EGT nr C 237, 12.9.1995
IP(95)433 TILL FÖRMÅN FÖR SEAT

NN/063/94 13.6.1995 STÖD INOM BILSEKTORN EGT nr C 237, 12.9.1995
IP(95)433 TILL FÖRMÅN FÖR SEAT

E/0016/95 20.9.1995 RAMBESTÄMMELSER FÖR STÖD INOM  EGT nr C 304, 15.11.1995
IP(95)1007 MOTORFORDONSSEKTORN

NN/143/95 14.11.1995 STÖD INOM KERAMIKSEKTORN
IP(95)1255 TILL FÖRMÅN FÖR FÖRETAGET ALVAREZ (VIGO)

N/0941/95 20.12.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR LOS ASTILLEROS 
IP(95)1447 PUBLICOS ESPANOLES
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Frankrike

NN/111/93 8.2.1995 STÖD TILL VARVINDUSTRIN FÖR BYGGANDE AV EGT nr C 279, 25.10.1995
IP(95)112 och 21.6.1995 SEGELFARTYG FÖR PASSAGERARE

NN/052/95 12.4.1995 FINANASIELLA STÖDÅTGÄRDER INOM EGT nr C 121, 17.5.1995
BANKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR 
ÅTERUPPRÄTTANDE AV CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.4.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR SYNTETFIBRER EGT nr C 284, 28.10.1995
IP(95)400 TILL FÖRMÅN FÖR BEAULIEU GROUP 

(NORD-PAS DE CALAIS)

Grekland

C/0002/88 14.11.1995 ÖKNING AV AKTIEKAPITALET I HERACLES
IP(95)1250 GENERAL CEMENT CIE

Italien

NN/009/95 14.2.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR BREDAFUCINE MERI- EGT nr C 293, 8.11.1995
IP(95)129 DIONALI : KLAGOMÅL FRÅN FÖRETAGET MANOIR

INDUSTRIES

NN/059/94 4.4.1995 STÖD INOM SKOSEKTORN FÖR EGT nr C 271, 17.10.1995
IP(95)357 ATT MINSKA KOSTNADERNA VID 

ANSTÄLLNING AV PERSONAL

NN/093/94 23.5.1995 SKATTER PÅ SALUFÖRING AV PLASTPÅSAR EGT nr C 290, 1.11.1995
IP(95)506 OCH PÅ TILLVERKNING OCH SALUFÖRING AV

POLYETYLEN

NN/046/95 20.12.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ENIRISORSE

4. Ärenden där kommissionen har inlett ett förfarande enligt artikel 6.4 i beslut nr
91/3855/EKSG, eller utvidgat ett redan inlett förfarande

Tyskland

NN/137/94 17.1.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 283, 27.10.1995
IP(95)38 WERKSTOFF-UNION GMBH (LIPPENDORF)

N/0775/94 17.1.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 271, 17.10.1995
IP(95)37 REINWALD RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.1.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 271, 17.10.1995
IP(95)37 HANSA CHEMIE ABBRUCH UND RECYCLING GMBH

N/0777/94 14.2.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 289, 31.10.1995
IP(95)95 WALZWERK ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.7.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 312, 23.11.1995
IP(95)780 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

Spanien

NN/121/94 14.2.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [INOM EKSG OCH UTANFÖR EGT nr C 282, 26.10.1995
EKSG) TILL FÖRMÅN FÖR TUBACEX
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Grekland

N/0167/95 23.5.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 284, 28.10.1995
IP(95)504 HALYVOURGIA THESSALIAS SA

Irland

N/0219/95 4.4.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)355 IRISH STEEL 

Italien

NN/047/95 5.7.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 344, 22.12.1995 
FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO

N/0777/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA

N/0780/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 ACCIAIERIA DEL SUD

N/0790/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 O.L.S. SPA 

N/0791/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1304 MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA

5. Ärenden där kommissionen har avslutat förfarandet enligt artikel 93.2 i
Romfördraget

Tyskland

C/0028/93 1.2.1995 STÖD INOM TEXTILSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 327, 7.12.1995
IP(95)82 FÖR NINO AG NORDHORN

C/0029/93 14.3.1995 STÖD INOM ALUMINIUMSEKTORN TILL 
IP(95)258 FÖRMÅN FÖR GIESSEREI VILINGEN GMBH

C/0004/94 7.6.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 203, 8.8.1995
C/0061/94 FÖR BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA) 
C/0062/94 [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.9.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN [INOM EKSG)
IP(95)1006 TILL FÖRMÅN FÖR FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR INRÄTTANDET AV EN
IP(95)1140 FÖRSÖKSANLÄGGNING FÖR METYLESTER FRÅN RAPSOLJA

Belgien

C/0022/94 26.4.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR SYNTETFIBER EGT nr C 263, 10.10.1995
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IP(95)401 TILL FÖRMÅN FÖR DS PROFIL BVBA
(FLANDERN)

Spanien

C/0037/94 26.7.1995 STÖD INOM MOTORSEKTORN EGT nr C 313, 24.11.1995
TILL FÖRMÅN FÖR GUASCOR SA

C/0034/95 31.10.1995 STÖD INOM BILSEKTORN
IP(95)769 TILL FÖRMÅN FÖR SEAT

Frankrike

C/0020/94 1.2.1995 STÖD TILL UTBYGGNAD AV PLATSEN EGT nr C 283, 27.10.1995
IP(95)85 FÖR FÖRETAGET KIMBERLEY I 

TOUL/VILLEY ST ETIENNE
(MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 4.4.1995 STÖD INOM TRYCKERISEKTORN TILL EGT nr C 309, 21.11.1995
IP(95)358 FÖRMÅN FÖR AVENIR GRAPHIQUE

C/0026/95 26.7.1995 FINANSIELLA STÖDÅTGÄRDER INOM EGT nr L 308, 21.12.1995
IP(95)829 BANKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR

ÅTERUPPRÄTTANDE AV CREDIT LYONNAIS

Grekland

C/0010/94 31.10.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR SKEPPSVARVET
NEORION I FORM AV SKULDNEDSÄTTNING
TILL ETT BELOPP AV 16,5 MILJARDER GDR

Italien

C/0033/94 1.2.1995 STÖD INOM PAPPERSSEKTORN TILL FÖRMÅN EGT nr C 294, 9.11.1995
IP(95)86 FÖR CARTIERE DEL GARDA SPA

C/0034/92 1.3.1995 OMFINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR NEDSÄTTNING EGT nr C 265, 8.11.1995
IP(95)187 AV DE SOCIALA AVGIFTERNA I MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.3.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR METALLKONSTRUKTIONER EGT nr C 120, 16.5.1995
IP(95)256 AVSEENDE KAPITALTILLFÖRSÉL TILL FÖRMÅN FÖR

 CMF SUD SPA OCH CMF CPA

C/0035/92 12.4.1995 LAG NR 19/91 OM UTVECKLING AV EKONOMISKA EGT nr C 264, 7.11.1995
IP(95)385 AKTIVITETER OCH INTERNATIONELLT

SAMARBETE

C/0039/94 7.6.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR PROJEKTERING, EGT nr C 300, 13.12.1995
IP(95)568 PRIVAT OCH INDUSTRIELL BYGGNADSINDUSTRI

TILL FÖRMÅN FÖR IRITECNA SPA

C/0013/94 21.6.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR GÖDNINGSMEDEL EGT nr L 28, 06.12.1996
IP(95)620 TILL FÖRMÅN FÖR ENICHEM AGRICOLTURA

C/0017/94 21.6.1995 TILLÄMPNING AV LAG NR 181/89: ILVA EGT nr C 309, 30.11.1995
IP(95)621
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6. Ärenden där kommissionen har avslutat förfarandet enligt artikel 6.4 i beslut nr
91/3855/EKSG

Tyskland

C/0046/93 1.2.1995 STÖD TILL FoU TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 257, 27.10.1995
IP(95)83 GEORGSMARIENHÜTTE GMBH

(NIEDERSACHSEN)

C/0029/94 1.3.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR EGT nr C 294, 9.11.1995
IP(95)194 EKO STAHL GMBH

C/0028/94 31.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1215 HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (HAMBURG)

7. Ärenden där kommissionen har fattat beslut på vissa villkor, enligt artikel 93.2 i
Romfördraget

Tyskland

C/0004/94 8.11.1995 STÖD INOM KEMISEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR
C/0061/94 BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW; LEUNA) [THA]
C/0062/94
IP(95)1189

Frankrike

C/0026/95 26.7.1995 FINANSIELLA STÖDÅTGÄRDER INOM EGT nr L 308, 21.12.1995
IP(95)829 BANKSEKTORN TILL FÖRMÅN FÖR

ÅTERUPPRÄTTANDE AV CREDIT LYONNAIS

Italien

C/0013/94 29.6.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR GÖDNINGSMEDEL
IP(95)620 TILL FÖRMÅN FÖR ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 7.6.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR PROJEKTERING, EGT nr C 300, 13.12.1995
IP(95)568 PRIVAT OCH INDUSTRIELL BYGGNADSINDUSTRI

TILL FÖRMÅN FÖR IRITECNA SPA

Spanien

C/0034/95 31.10.1995 STÖD INOM BILSEKTORN
IP(95)1188 TILL FÖRMÅN FÖR SEAT

8. Ärenden där kommissionen har fattat ett negativt eller delvis negativt beslut enligt
artikel 93.2 i Romfördraget

Belgien

C/0036/93 4.10.1995 STÖD INOM LASTBILSSEKTORN 
IP(95)1086 TILL FÖRMÅN FÖR DAF TRUCKS NV

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 273

Spanien

C/0025/93 14.3.1995 STÖD INOM GJUTERISEKTORN EGT nr L 257, 27.10.1995
IP(95)257 TILL FÖRMÅN FÖR PIEZAS

Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 RAMBESTÄMMELSER FÖR STÖD INOM BILSEKTORN
IP(95)1442

Grekland

C/0001/92 1.3.1995 STÖD INOM LÄKEMEDELSSEKTORN EGT nr L 265, 8.11.1995
IP(95)193

Nederländerna

C/0038/93 4.10.1995 STÖD INOM LASTBILSSEKTORN
IP(95)1086 TILL FÖRMÅN FÖR DAF TRUCKS NV

& VAN DOORNE DAF

Frankrike

C/0016/93 17.1.1995 STÖD INOM SEKTORN FÖR KONSTFIBER EGT nr L 159, 11.7.1995
TILL FÖRMÅN FÖR ALLIED SIGNAL FIBERS EUROPE SA
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

9. Ärenden där kommisionen har fattat ett negativt eller delvis negativt beslut enligt
artikel 6.4 i beslut nr 3855/91 i EKSG-fördraget

Tyskland

C/0042/94 4.4.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)359 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BAYERN) 

C/0028/94 31.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1215 HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (HAMBURG)

10. Ärenden där kommissionen har föreslagit lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 I
Romfördraget

Tyskland

E/0003/95 1.3.1995 PROGRAM FÖR ATT STÄRKA EKONOMIN I
DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERG: 
RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV 
STATLIGA GARANTIER

E/0004/95 1.3.1995 PROGRAM FÖR ATT STÄRKA EKONOMIN 
I DELSTATEN BADEN-WÜRTTEMBERG : 
RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV LÅN OCH
STATLIGA GARANTIER FÖR ATT SÄKRA 
LIKVIDITETEN I FÖRETAG
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E/0005/95 14.3.1995 RIKTLINJER FÖR STATLIGA GARANTIER 
SOM BEVILJAS AV DELSTATEN HAMBURG

Österrike

N/837/95 29.11.1995 TEKNISK KOMPLETTERING I DET REGIONALA 
UTVECKLINGSOMRÅDET ENNSHAFEN

Spanien

N/463/94 26.7.1995 ÅTGÄRDER I SAMBAND MED DEN SPANSKA KARTAN
ÖVER REGIONALA STÖDÅTGÄRDER

E/12/91 4.10.1995 DET NATIONELLA PROGRAMMET FÖR
FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR

11. Ärenden som kommissionen har förelagt rådet enligt artikel 95 i EKSG-fördraget

Österrike

N/0095/95 4.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Irland

C/0022/95 11.10.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN TILL FÖRMÅN FÖR
IP(95)1101 IRISH STEEL

12. Ärenden där kommissionen har fattat beslut efter rådets samtycke enligt artikel
95 i EKSG-fördraget

Österrike

N/0095/95 29.11.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR VOEST
IP(95)1305 ALPINE ERZBERG GMBH

13. Övriga beslut som fattats av kommissionen

Tyskland

C/0011/89 1.2.1995 STÖD SOM BEVILJATS AV STADEN HAMBURG EGT nr C 251, 27.9.1995
(Beslutet har dragits tillbaka)

NN/113/94 20.9.1995 RIKTLINJER FÖR STÖD SOM DE OFFENTLIGA (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)1015 MYNDIGHETERNA BEVILJAR FÖR ÅTGÄRDER

AVSEENDE AVFALL

C/0062/91 31.10.1995 STÖD INOM BILSEKTORN TILL (Tillfälligt beslut)
IP(95)1187 FÖRMÅN FÖR VOLKSWAGEN AG

(SACHSEN; THÜRINGEN)

E/0020/94 29.11.1995 STÖD INOM OPTIKSEKTORN (avfört ärende)
TILL FÖRMÅN FÖR CARL ZEISS JENA
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Österrike

N/316/95 12.9.1995 PROGRAM FÖR ERP-INFRASTRUKTURER (§92.1 är inte tillämplig)

Danmark

N/0763/94 4.4.1995 ÄNDRING AV LAGEN OM DISTRIBUTION AV (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)349 ELEKTRICITET EGT nr C 267, 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR (§92.1 är inte tillämplig)
SUBVENTIONERADE BOSTÄDER

N/0539/95 29.11.1995 STÖDÅTGÄRDER AVSEENDE (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)1326 BATTERIER OCH ACKUMULATORER

Spanien

C/0044/95 20.12.1995 GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR (Anmälningsplikt)
IP(95)1442 STÖD TILL BILSEKTORN

Frankrike

NN/135/92 8.2.1995 DET FRANSKA POSTVÄSENDETS EGT nr C 262, 7.10.1995
IP(95)111 KONKURRENSINRIKTADE VERKSAMHET (§92.1 är inte tillämplig)

Italien

N/477/94 7.6.1995 STÖD TILL STÅLINDUSTRIN (SJÄLVSTYRANDE (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)560 REGIONEN VALLE D'AOSTA)

Nederländerna

NN/093/95 14.11.1995 EKOLOGISK BEHANDLING AV VRAK (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)1254

Förenade kungariket

N/0721/95 4.10.1995 STÖD TILL VARVSINDUSTRIN (§92.1 är inte tillämplig)
IP(95)1077 TILL FÖRMÅN FÖR MCTAY MARINE

14. Domar avkunnade av Europeiska gemenskapernas domstol

a) Förstainstansrätten

Mål Parter Datum Offentliggörande

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG mot
Europeiska kommissionen

23.2.95 ECR II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH mot Europeiska kommissionen

23.2.95 ECR II-479

T-442/93 Association des amidonneries de
céréales de la CEE (AAC) med flera
mot Europeiska kommissionen

27.4.95 ECR II-1333
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T-435/93 Association of Sorbitol Producers
within the EC (ASPEC) med flera mot
Europeiska kommissionen

27.4.95 ECR II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA mot Europeiska
kommissionen

18.9.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fonds et
valeurs (Sytraval) mot Europeiska
kommissionen 

b) Domstolen

Mål Parter Datum Offentliggörande

C-135/93 Spanien mot Europeiska
kommissionen

29.6.95 ECR I-1673

C - Förteckning över ärenden om statligt stöd inom andra sektorer

1. Inom jordbrukssektorn

1.1.  Ärenden där kommissionen inte har gjort några invändningar

Österrike

27.7.1995 STÖD TILL ÅTGÄRDER FÖR BESKOGNING AV JORDBRUKSMARK
3.8.1995 ÅTGÄRDER INOM SEKTORN FÖR KREDITINSTITUTIONER FÖR JORDBRUKET
16.8.1995 PROGRAM FÖR RÅDGIVNING OCH YRKESUTBILDNING
22.8.1995 ERP-PROGRAM FÖR JORDBRUKSSEKTORN
22.8.1995 SALZBURG: ÅTGÄRDER MOT SKOGSDÖDEN
28.11.1995 NIEDERÖSTERREICH: INVESTERINGAR INOM JORDBRUKSSEKTORN
7.12.1995 PRODUKTIONSRELATERADE ÅTGÄRDER
7.12.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR VINSEKTORN FÖR 

ÅREN 1995 -1997
11.12.1995 KVALITETSPRODUKTION

Belgien
31.3.1995 DEKRET ANGÅENDE INVESTERINGAR I EGT nr C 93, 27.7.1995

JORDBRUKET
14.6.1995 PROJEKT TILL STÖD FÖR GRÖNSAKSODLING
8.11.1995 REGIONEN FLANDERN: STÖD TILL FÖRETAG 

SOM SPECIALISERAT SIG PÅ TRÄDGÅRDSODLING 
I VÄXTHUS OCH ENDIVEODLING
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Danmark

13.2.1995 STÖD TILL INVESTERINGAR INOM MILJÖOMRÅDET
7.3.1995 UTVECKLING AV PRODUKTION OCH BEARBETNING  EGT nr C 38, 12.2.1993

AV JORDBRUKSPRODUKTER
20.3.1995 YRKESFOND: POTATIS
4.4.1995 UTVECKLING AV JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER
24.8.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR UNGA JORDBRUKARE
30.8.1995 STÖD TILL JORDBRUKSSTRUKTURER OCH EKOLOGISKT JORDBRUK
30.8.1995 STÖD TILL JORDBRUKSSTRUKTURER OCH EKOLOGISKT JORDBRUK
4.11.1995 UTVECKLING AV EKOLOGISKA PRODUKTIONSSTRUKTURER
7.12.1995 STÖD OCH AVGIFTER PÅ BEKÄMPNINGSMEDEL

Tyskland

23.1.1995 THÜRINGEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR EGT nr C 251, 27.9.1995
ANVÄNDNINGEN AV JORDBRUKSMASKINER

3.2.1995 SACHSEN: PROGRAM FÖR FÖRBÄTTRING AV
JORDBRUKET EGT nr C 251, 27.9.1995

14.3.1995 THÜRINGEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR PRODUKTION EGT nr C 251, 27.9.1995
OCH ANVÄNDNING AV SKOGSBRUKSPRODUKTER

16.3.1995 SACHSEN: FRÄMJA SKYDDSÅTGÄRDER FÖR NATUR EGT nr C 251, 27.9.1995
OCH LANDSKAP

20.3.1995 THÜRINGEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR ÅTERUPPBYGGNAD
OCH MODERNISERING AV MARKNADER

20.3.1995 BAYERN: STRUKTURPROGRAM FÖR JORDBRUKSUTVECKLING EGT nr C 251, 27.9.1995
28.3.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR

BEKÄMPNING AV DRUVSJUKDOMAR
4.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: FABRIK FÖR BEARBETNING AV KÖTT

- JOSEF KALNIK - ALFTER EGT nr C 251, 27.9.1995
6.4.1995 BRANDENBURG: STÖD TILL PRODUKTION AV 

JORDBRUKSPRODUKTER
20.4.1995 THÜRINGEN: ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA EGT nr C 343, 21.12.1995

FÖR MARKSTUDIER
26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN: ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EGT nr C 343, 21.12.1995

ANVÄNDNINGEN AV RÅVAROR
17.5.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD TILL JORDBRUKSFÖRETAG SOM FÅTT

SVÅRIGHETER PÅ GRUND AV NATURKATASTROFER
23.5.1995 BRANDENBURG: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR POTATIS
29.5.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR

JORDBRUKSFÖRETAG
29.5.1995 BAYERN: ÅTGÄRDER FÖR ATT GARANTERA KÖTTFÖRSÖRJNINGEN
31.5.1995 SACHSEN-ANHALT: ÅTGÄRDER FÖR SORTOMSTÄLLNING INOM

HUMLEODLINGEN
8.6.1995 SACHSEN: ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA SKOGEN
9.6.1995 NIEDERSACHSEN: MODERNISERING AV ETT SLAKTERI
9.6.1194 BADEN-WÜRTTEMBERG: ÅTGÄRDER FÖR RAPSOLJA
5.7.1995 BRANDENBURG: FÖRBÄTTRING AV JORDBRUKSSTRUKTURER
5.7.1995 SACHSEN-ANHALT: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR JORDBRUKSFÖRETAG

SOM DRABBATS AV NATURKATASTROFER
20.7.1995 THÜRINGEN: GEMENSKAPSINITIATIV LEADER II
26.7.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: BESKOGNINGSÅTGÄRDER I PRIVATÄGDA SKOGAR
27.7.1995 SACHSEN: STÖD INOM POTATISSEKTORN
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27.7.1995 SACHSEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR ANVÄNDNINGEN AV
JORDBRUKSMASKINER

16.8.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG: PROGRAM FÖR ATT FÖRBÄTTRA
EFFEKTIVITETEN INOM JORDBRUKSSTRUKTURERNA

21.8.1995 STÖD FÖR ATT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN INOM
JORDBRUKSSTRUKTURERNA

22.8.1995 SACHSEN: UTVECKLING AV BYAR OCH FÖRBÄTTRING AV
LANDSBYGDSSTRUKTURER

6.9.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: STÖD TILL POTATISPRODUKTION
18.9.1995 BAYERN: STÖD TILL FÖRENINGAR FÖR DJURUPPFÖDNING
18.9.1995 SACHSEN-ANHALT: PROGRAMMET LEADER II
21.9.1995 SACHSEN-ANHALT: BEVILJANDE AV STÖD TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT

SKYDDA OCH UTVECKLA NATUR OCH LANDSBYGD
21.9.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: STÖD FÖR ATT LINDRA DE KATASTROFER

SOM ORSAKATS AV ÖVERSVÄMMNINGAR
25.9.1995 SACHSEN-ANHALT: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

AV JORDBRUKSPRODUKTER
26.9.1995 SACHSEN: KOMPLETTERANDE STÖD TILL FAMILJEJORDBRUK SOM 

DRABBATS AV SVÅRIGHETER
28.9.1995 HESSEN: ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FÖRORENINGARNA

INOM JORDBRUKSSEKTORN
2.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: ÅTGÄRDER FÖR EKOLOGISK

FÖRVARING AV EXKREMENT FRÅN DJUR
4.10.1995 SACHSEN: PRODUKTIONSMETODER INOM JORDBRUKET

SOM ÄR FÖRENLIGA MED KRAVEN PÅ MILJÖSKYDD
4.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: STÖD TILL KÖP AV KVIGOR
6.11.1995 NIEDERSACHSEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR FÖRSÄLJNING AV

JORDBRUKSPRODUKTER INOM RAMEN FÖR PILOTPROJEKT
21.11.1995 NIEDERSACHSEN: STÖDUTFODRING AV FÅGLAR FRÅN NORR
21.11.1995 SACHSEN-ANHALT: SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER
21.11.1995 BRANDENBURG: PROGRAMMET LEADER II
21.11.1995 BREMEN: ÅTGÄRDER FÖR EN JORDBRUKSPLANERING SOM TAR 

HÄNSYN TILL MILJÖN
28.11.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKSSEKTORN
28.11.1995 SKOGSÅTGÄRDER
7.12.1995 SAARLAND: FRÄMJANDE AV PRIVATA RÅDGIVNINGSORGAN FÖR

JORDBRUKET
7.12.1995 NIEDERSACHSEN: UPPFÖRANDE AV EN RENSNINGSANLÄGGNING

I EN KONSERVFABRIK
7.12.1995 THÜRINGEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKSFÖRETAG

Grekland

21.3.1995 TILLÄMPNING AV MODERNA VÄXTSKYDDSMETODER
8.5.1995 GENETISK FÖRBÄTTRING AV DJUR
8.5.1995 FÖRBÄTTRING OCH BEVARANDE AV DET INHEMSKA GENETISKA ARVET
8.5.1995 UPPFÖRANDE AV EN GALTKONTROLLSTATION
19.7.1995 FLYTTNING AV UPPFÖDNINGSENHETER OCH UPPFÖRANDE AV

NYA ANLÄGGNINGAR
20.7.1995 SKYDD MOT SKOGSBRÄNDER
27.7.1995 FÖRBÄTTRING AV VINODLINGSSTRUKTURERNA
22.8.1995 REGIONALT STÖD TILL FÖRBÄTTRING AV KREATURSBESTÅNDEN
24.8.1995 REGIONALT STÖD TILL KÖP AV SPERMA
24.8.1995 KÖP AV SPERMA OCH AVELSDJUR AV HANKÖN
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24.8.1995 EKOLOGISK BEKÄMPNING AV BISJUKDOMAR
29.8.1995 STÖD TILL JORDBRUKSFÖRETAG SOM DRABBADES AV 

BRÄNDERNA ÅR 1994
29.8.1995 PRODUKTION OCH SALUFÖRING AV FÖRÖKNINGSMATERIAL

Spanien

23.1.1995 KATALONIEN: ÅTGÄRDER FÖR ATT AVLÄGSNA
FÖRORENINGAR FRÅN OLJEKVARNAR EGT nr C 251, 27.9.1995

13.2.1995 GALICIEN: LA CORUNA, STÖD TILL TEKNISK
UTVECKLING

13.2.1995 MADRID: SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER
1.3.1995 SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER EGT nr C 251, 27.9.1995
20.3.1995 GALICIEN: ANSKAFFNING AV MASKINER OCH UTRUSTNING

FÖR ATT SKYDDA SKOGARNA MOT BRÄNDER EGT nr C 251, 27.9.1995
21.3.1995 CASTILLA-LEON: ÅTGÄRDER FÖR PRODUCENTER AV

HARICOTS VERTS AVSEDDA FÖR FRYSNING
24.3.1995 LA RIOJA: STÖD TILL BOSKAPSSEKTORN
10.4.1995 GALICIEN: STÖDÅTGÄRDER TILL SKOGSUTVECKLING EGT nr C 343, 21.12.1995

12.4.1995 VALENCIA: STÖD TILL CITRUSPLANTAGER EGT nr C 343, 21.12.1995

17.5.1995 VALENCIA: STÖD TILL JORDBRUKSFÖRETAG
17.5.1995 GALICIEN: SKYDDSÅTGÄRDER FÖR DEN INHEMSKA

NÖTKREATURSRASEN
17.5.1995 PAYS VASCO: STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKSSEKTORN
13.6.1995 EXTREMADURA: EKONOMISKT STÖD FÖR ATT UTÖVA

VETERINÄRYRKET
16.6.1995 ANDALUSIEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN
16.6.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING
19.6.1995 KANARIEÖARNA: FÖRBÄTTRING AV JORDBRUKSSTRUKTURERNAS EFFEKTIVITET
19.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JORDBRUKSPRODUKTER
26.6.1995 EXTREMADURA: STÖDÅTGÄRDER FÖR NÖTKREATUR, FÅR OCH GETTER
26.6.1995 EXTREMADURA: STÖD TILL ATRIAS (VÄXTSKYDDSFÖRENING) 
30.6.1995 EXTREMADURA: STÖD TILL UPPFÖRANDET AV NÖTKREATURSCENTRALER
13.7.1995 KATALONIEN: STÖD TILL LIVSMEDELSINDUSTRIN
28.7.1995 NAVARRA: ÅTGÄRDER FÖR SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER
31.7.1995 STÖD: LEADER II
31.7.1995 ANDALUSIEN : STÖD TILL SKOGSUTVECKLING
3.8.1995 CASTILLA-LEON: SORTOMSTÄLLNING INOM HUMLEODLINGEN
3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: STÖD TILL NÖTKREATURSUPPFÖDNING
3.8.1995 EXTREMADURA : ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA INFRASTRUKTUREN

I JORDBRUKSOMRÅDEN
16.8.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT MILDRA EFFEKTERNA AV TORKAN HOS 

JORDBRUKSFÖRETAGEN
16.8.1995 KANARIEÖARNA: STÖDÅTGÄRDER FÖR BANANSEKTORN
28.9.1995 LA RIOJA: ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JORDBRUKSKOOPERATIV
4.10.1995 FÖRBÄTTRING AV SALUFÖRINGEN AV JORDBRUKSPRODUKTER
4.10.1995 EXTREMADURA: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR NÖKTREATURSSEKTORN
4.10.1995 VALENCIA: FÖRBÄTTRING AV JORDBRUKSFÖRETAG
31.10.1995 GALICIEN: STÖD TILL SKOGSBRUKSFÖRETAG EGT nr C 19, 23.1.1996
6.11.1995 ANDALUSIEN: PROGRAM FÖR ATT FRÄMJA FORSKNING OCH UTVECKLING

INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN
21.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD INOM NÖTKREATURSSEKTORN
21.11.1995 LA RIOJA: STÖDÅTGÄRDER FÖR BOSKAPSSEKTORN
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21.11.1995 ANDALUSIEN: FÖRBÄTTRING AV VILLKOREN FÖR BEARBETNING
OCH SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER

28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD TILL UTGIFTER PÅ GRUND AV
VISSA ÖVERFÖRINGAR AV LANDSBYGDSEGENDOMAR

28.11.1995 ASTURIEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKSSAMMANSLUTNINGAR
28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD TILL ÄGARE AV BIODLINGSFÖRETAG
28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD TILL BEVATTNING
28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD FÖR ATT FRÄMJA EN MINSKNING AV

ELEKTRICITETSKOSTNADERNA I BEVATTNINGSANLÄGGNINGAR
28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD TILL FÖRETAG SOM BEDRIVER 

EXTENSIV BOSKAPSSKÖTSEL
28.11.1995 CASTILLA-LEON: STÖD TILL SMÅDJURSUPPFÖDARE
28.11.1995 ASTURIEN: ÄPPELODLING
12.12.1995 VALENCIA: STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKSPRODUKTER
13.12.1995 MADRID: STÖD TILL INHEMSKA RASER OCH AVELSFÖRENINGAR
15.12.1995 EXTREMADURA: STÖDÅTGÄRDER FÖR BOSKAPSSEKTORN
15.12.1995 GALICIEN: STÖDÅTGÄRDER FÖR ODLING FÖR ÅR 1995

Finland

26.6.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA ÄPPELPRODUKTIONEN
3.8.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA BIODLINGEN
3.8.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR POTATISODLARE
28.9.1995 GARANTIER FÖR SPANNMÅLSSEKTORN (FÖRETAGET AVENA LTD)
13.10.1995 STÖD TILL TRÄDGÅRDSODLING
13.10.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR JORDBRUKSSEKTORN
15.11.1995 FÖRBÄTTRING OCH SALUFÖRING AV JORDBRUKSPRODUKTER
28.11.1995 KREDITER INOM JORDBRUKSSEKTORN
5.12.1995 STÖD TILL LIVSMEDELSINDUSTRIN

Frankrike

2.2.1995 ÄNDRING AV STÖDET TILL PLANTERING AV 
FÖRBÄTTRADE DRUVSORTER EGT nr C 251, 27.9.1995

20.3.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN
FÖR L'INSTITUT DES CORPS GRAS (ITERG)

20.3.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES
SEMENCES,GRAINES ET PLANTS EGT nr C 251, 27.9.1995

20.3.1995 ERSÄTTNING TILL FRUKTODLARE -
SHARKAVIRUS

26.4.1995 STÖD TILL REGIONEN ILE DE FRANCE SOM KOMPLEMENT
TILL STÖDET TILL MILJÖÅTGÄRDER INOM JORDBRUKET EGT nr C 343, 21.12.1995

26.4.1995 NATIONELLT STÖD TILL INVESTERINGAR FÖR
MILJÖSKYDD INOM JORDBRUKET EGT nr C 343, 21.12.1995

30.5.1995 INFÖRANDE AV EN RÄNTERABATT FÖR LÅN EGT nr C 343, 21.12.1995

5.7.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ BETOR
AVSEDDA FÖR SOCKERPROUDKTION(ANDA)

5.7.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ SPANNMÅL 
OCH RIS(ANDA)

5.7.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ PROTEINHALTIGA
OCH OLJEHALTIGA FRÖER (ANDA)

5.7.1995 FÖRLÄNGNING AV STÖDET TILL PLANTERING AV
FÖRBÄTTRADE DRUVSORTER
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22.8.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR 
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES 
SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (GNIS)

24.8.1995 STÖD TILL FÖRBÄTTRING AV BETESMARK
18.9.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR DET

 YRKESÖVERGRIPANDE
TEKNISKA CENTRET FÖR OLJEVÄXTER FRÅN DET FRANSKA FASTLANDET

20.9.1995 STÖD FÖR ATT FRÄMJA KVALITETEN PÅ GRISKÖTT FRÅN BERGSOMRÅDEN
16.10.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR UTVECKLINGEN 

AV JORDBRUKET
16.10.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ FÅR- OCH GETMJÖLK
14.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ YRKESÖVERGRIPANDE 

TEKNISKA CENTRA FÖR SOCKERRÖR OCH SOCKER EGT nr C 343, 21.12.1995

21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ FRUKT OCH
GRÖNSAKER TILL FÖRMÅN FÖR DEN NATIONELLA SAMMANSLUTNINGEN
FÖR UTVECKLINGEN AV JORDBRUKET

21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ VIN
21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ KOMJÖLK OCH GRÄDDE
21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ PRODUKTER FRÅN TRÄDGÅRDSODLING

AV BLOMMOR OCH PRYDNADSVÄXTER
21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER BETRÄFFANDE ONIC 

OCH ITCF FÖR FINANSIERING INOM SPANNMÅLSSEKTORN
21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER PÅ KÖTT
21.11.1995 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR DEN NATIONELLA KOMMITTÉN 

FÖR YRKESGRUPPERNA INOM TRÄDGÅRDSODLINGSBRANSCHEN (CNIH)
21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER BETRÄFFANDE DET TEKNISKA

CENTRET FÖR YRKESGRUPPERNA INOM FRUKT- OCH 
GRÖNSAKSBRANSCHEN CTIFL)

21.11.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER BETRÄFFANDE DET
TEKNISKA CENTRET FÖR BEVARANDE AV JORDBRUKSPRODUKTER

11.12.1995 STÖD TILL UPPFÖDARE AV UNGA NÖTKREATUR SOM
PÅVERKATS AV VALUTASVÄNGNINGAR

11.12.1995 STÖDÅTGÄRDER INOM SEKTORN FÖR NÖTKÖTT - KOMPENSATION
FÖR FÖRLUSTER PÅ GRUND AV VALUTASVÄNGNINGARNA

Italien

3.2.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SOCKERSEKTORN - 
MINERBIO EGT nr C 251, 27.9.1995

3.2.1995 ÄNDRING AV DET NATIONELLA AIMA-PROGRAMMET FÖR
NÖTKREATURSEKTORN EGT nr C 251, 27.9.1995

8.2.1995 ABRUZZERNA: PROGRAM FÖR JORDBRUKSKREDITER
23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA: EXTRAORDINÄRA ÅTGÄRDER INOM

SEKTORN FÖR BEARBETNING AV KÖTT EGT nr C 251, 27.9.1995
20.3.1995 SARDINIEN: ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR ODLING

AV KORKEK
30.3.1995 KAMPANIEN: CITRONODLING EGT nr C 251, 27.9.1995
26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA: EKONOMISKT STÖD TILL REGIONALA

JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL EGT nr C 343, 21.12.1995

26.4.1995 ABRUZZERNA: ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SKOG EGT nr C 343, 21.12.1995

OCH MILJÖ
29.5.1995 ABRUZZERNA: FÖRLÄNGNING AV REGIONAL LAG 

N. 31, 3.6.82 
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29.5.1995 NATIONELLA EIMA-PROGRAMMET, STÖD TILL UPPKÖP AV
ETYLALKOHOL

16.6.1995 PIEMONTE: ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN

20.6.1995 NATIONELLA EIMA-PROGRAMMET: STÖD INOM 
POTATISSEKTORN

26.6.1995 EIMA-PROGRAMMET TILL FÖRMÅN FÖR FÖRSÄLJNING AV ALKOHOL
30.6.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SOCKERSEKTORN - OSTELLATO
3.8.1995 MARCHE: ÅTGÄRDER FÖR PRODUKTER INOM VIN- OCH

LIVSMEDELSSEKTORN
22.8.1995 SICILIEN: REGIONAL LAG NR 27/95 OM

UTESLUTANDE AV BESTÄMMELSERNA OM 
REFINANSIERING I REGIONAL LAG NR 13/86 

22.8.1995 STÖD TILL PRODUCENTER AV OLJEHALTIGA FRÖER
- MARKNADSFÖRING OCH FORSKNING

18.9.1995 SICILIEN: ÅTGÄRDER RIKTADE TILL DJURUPPFÖDARE VARS
BESÄTTNING HAR DRABBATS AV SMITTSAMMA SJUKDOMAR;
ART.1,2,8 LAG 28/95

25.9.1995 VALLE D'AOSTA: LAGA SKIFTE AV JORDBRUKSFASTIGHETER
25.9.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA APELSINER
25.9.1995 VALLE D'AOSTA: REGIONALT STÖD
21.11.1995 PROJEKT CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VENETO: ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JORDBRUKET
28.11.1995 NATIONELLT AIMA-PROGRAMME INOM SEKTORN FÖR FÖRVÄRV AV

FRUKTALKOHOL

Luxemburg

30.8.1995 STÖD TILL POTATISSEKTORN

Nederländerna

17.1.1995 STÖD TILL MILJÖN OCH TILL EKOLOGISK PRODUKTION EGT nr C 251, 27.9.1995

2.2.1995 STÖD INOM JORDBRUKSOMRÅDET
8.3.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER INOM

NÖTKREATURSSEKTORN EGT nr C 251, 27.9.1995
20.3.1995 AVGIFT FÖR NATURGAS TILL TRÄDGÅRDSODLING EGT nr C 251, 27.9.1995

26.4.1995 MILJÖVÄNLIGA PRODUKTIONSMETODER INOM 
JORDBRUKET EGT nr C 343, 21.12.1995

17.5.1995 STÖD OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER INOM
POTATISSEKTORN(STÖD TILL SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER)

13.7.1995 KVALITETSKONTROLL INOM KÖTTSEKTORN
31.7.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR KÖTTSEKTORN
1.8.1995 ÅTGÄRDER INOM KÖTTSEKTORN
30.8.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR JORDBRUKSFÖRETAG SOM

DRABBATS AV ÖVERSVÄMNINGARNA
14.9.1995 UTVECKLING AV DATABEHANDLING - SKOGSBRUKSSEKTORN
14.11.1995 FÖRBÄTTRING AV JORDBRUKSFÖRETAG
14.11.1995 STÖD TILL FRUKT OCH GRÖNSAKER
14.11.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER
14.11.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR TRÄDGÅRDSODLINGSSEKTORN
15.11.1995 STÖDÅTGÄRDER FÖR DJURHÄLSA
21.11.1995 STÖD TILL SALUFÖRING AV SVAMP
21.11.1995 ÅTGÄRDER FÖR SKOGEN
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21.11.1995 STÖD INOM KÖTTSEKTORN - SPOM
12.12.1995 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR LANDSBYGDSORGANISATIONER MED

ANSVAR FÖR SAMVERKAN MELLAN JORDBRUKSFÖRETAG

Portugal

16.8.1994 PROGRAM LEADER II
27.11.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR SALUFÖRING AV

JORDBRUKSPRODUKTER

Förenade kungariket

27.1.1995 NORDIRLAND: MILK MARKETING BOARD EGT nr C 251, 27.9.1995
3.2.1995 STÖD TILL UNGAS KÖP AV SMÅ GÅRDAR
14.2.1995 JORDBRUKSKAPITALTILSKOTT
20.3.1995 "MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL

REDUNDANCY LIABILITY" EGT nr 251, 27.9.1995
21.3.1995 MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER 

FÖR "MILK MARQUE" EGT nr C 402, 31.12.1994
30.3.1995 JORDBRUKSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MELLANSTORA

JORDBRUKSFÖRETAG
26.4.1995 KANALÖARNA (GUERNSEY): STÖD TILL EGT nr C 343, 21.12.1995

TRÄDGÅRDSODLINGSSEKTORN
11.7.1995 NORDIRLAND: MOZZARELLAPROJEKT
21.8.1995 OMRÅDEN MED KÄNSLIG MILJÖ: ÄNDRINGAR I

SKYDDSPLANER
30.8.1995 PROGRAM FÖR NYA JORDBRUKARE I LOCHABER OCH ARGYLL
25.9.1995 SOCKERBETSFORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSPROGRAM:

AVGIFTER 1995/96
10.11.1995 AVGIFTER PÅ HEMODLAD SPANNMÅL
14.11.1995 PROGRAM FÖR NITRATKÄNSLIGA OMRÅDEN
21.11.1995 KOMPENSATIONSORDNING FÖR DJURENHETSKVOTER

1.2. Ärenden där ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget har inletts

Belgien

20.3.1995 REGIONEN FLANDERN: BIOBRÄNSLEN - HANDLINGSPLAN
FÖR FLANDERN

20.3.1995 BEVILJANDE AV ETT REGIONALT BIDRAG TILL ODLING
AV HÖSTRAPS SOM INTE ÄR AVSEDD FÖR LIVSMEDEL

14.7.1995 REGIONEN VALLONIEN: INVESTERINGS- OCH STARTSTÖD
INOM JORDBRUKET EGT nr C 294, 9.11.1995

24.11.1995 REGIONEN VALLONIEN: OBLIGATORISKA BIDRAG FASTSTÄLLDA
HÖNSUPPFÖDNINGSSEKTORN STÖD OCH ERSÄTTNING TILL
FÖRETAG MED MJÖLKPRODUKTION

Tyskland

7.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: ÅTGÄRDER FÖR VINODLING EGT nr C 169, 5.7.1995
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Grekland

27.1.1995 GREKISKA BOMULLSRÅDET EGT nr C 278, 24.10.1995

Spanien

26.7.1995 NAVARRA: STÖD TILL FÖRETAGET PAMPLONICA S.A. EGT nr C 293, 8.11.1995

France

20.3.1995 STÖD TILL FÖRVALTNING AV VINPRODUKTION
29.3.1995 STÖD TILL FÅRUPPFÖDNING EGT nr C 289, 31.10.1995

Italien

2.3.1995 SICILIEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR FÖRETAG SOM 
DRABBATS AV NATURKATASTROFER EGT nr C 295, 10.11.1995

21.3.1995 LAZIO: JORDBRUKSGRÖDOR(LAG NR 44/89
OCH NR 57/92) EGT nr C 267, 14.10.1995

3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: REGIONAL FOND INOM EGT nr C 342, 20.12.1995
JORDBRUKSSEKTORN

3.5.1995 ABRUZZERNA: LAG FÖR UTVECKLING AV 
JORDBRUKET UNDER PERIODEN 1995-97 EGT nr C 289, 31.10.1995

27.7.1995 AVTAL FÖR ATT FRÄMJA ANVÄNDNING AV
KENAF I CELLULOSAPRODUKTIONEN EGT nr C 294, 9.11.1995

27.7.1995 KAMPANIEN: REGIONAL LAG AV DEN 
12 AUGUSTI 1993 n° 24 EGT nr C 292, 7.11.1995
EKOLOGISKT JORDBRUK

27.7.1995 SARDINIEN: REGIONAL LAG AV DEN EGT nr C 294, 9.11.1995
19 JANUARI 1994 - NORMER FÖR ATT FRÄMJA OCH
UPPVÄRDERA DET EKOLOGISKA JORDBRUKET

31.7.1995 SICILIEN: REGIONAL LAG AV DEN 14 AUGUSTI 1993:
EXTRAORDINÄRA SYSSELSÄTTNINGSÅTGÄRDER EGT nr C 295, 10.11.1995

7.11.1995 LAZIO: SAMARBETE INOM JORDBRUKET EGT nr C 327, 7.12.1995
21.11.1995 SICILIEN: SANERING AV KOOPERATIV

1.3. Ärenden där förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget har avslutats med ett positivt
beslut

Spanien

20.3.1995 ARAGON: STÖD TILL JORDBRUKSKOOPERATIV EGT nr C 157, 23.6.1995
20.3.1995 STÖD TILL FÖRETAGET PULEVA EGT nr C 142, 8.6.1995

1.4. Ärenden där kommissionen har fattat ett slutligt negativt beslut enligt artikel 93.2 första
stycket i Romfördraget

Belgien

4.1.1995 FJÄDERFÄ OCH MINDRE HUSDJUR: FÖRSLAG TILL
KUNGLIG FÖRORDNING EGT nr L 277, 21.11.1995

4.1.1995 FOND FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER,FJÄDERFÄAVEL OCH
UPPFÖDNING AV MINDRE HUSDJUR EGT nr L 277, 21.11.1995
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4.1.1995 OBLIGATORISKA BIDRAG FÖR ATT FRÄMJA AVSÄTTNINGEN
FJÄDERFÄPRODUKTER OCH PRODUKTER FRÅN MINDRE
HUSDJUR EGT nr L 277, 21.11.1995

Frankrike

28.11.1995 STÖD TILL FRANSKA GRISPRODUCENTER I FORM AV EN
STATLIG GARANTI

28.11.1995 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA DE SOCIALA AVGIFTERNA OCH 
ERSÄTTNING FÖR LASTBILSCHAUFFÖRERNAS
STREJK ÅR 1992

Italien

4.4.1995 SARDINIEN: ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR
JORDBRUKET (REGIONAL LAG N° 17 AV DEN
27 JULI 1992) EGT nr L 218, 14.9.1995

1.5. Ärenden där kommissionen har inlett en undersökning av en befintlig ordning enligt
artikel 93.1 i Romfördraget

Italien

31.7.1995 SICILIEN: ARTIKEL 1 I REGIONAL LAG N° 13/88

1.6. Rådets beslut enligt artikel 93.2 i Romfördraget

RÅDETS BESLUT AV DEN 22 JUNI 1995 OM BEVILJANDE AV ETT SÄRSKILT STÖD TILL
PRODUCENTERNA AV BORDSVIN I FRANKRIKE

1.7. EG-domstolens domar

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM AV DEN 27 APRIL 1995 I MÅL T-435/93 - SAMMANSLUTNING AV
SORBITOLPRODUCENTER INOM EG(ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA,
OCH MERCK OHG MOT KOMMISSIONEN - BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV KOMMISSIONENS
BESLUT 91/474/EEG AV DEN 16 AUGUSTI 1991 OM STÖD SOM DEN ITALIENSKA REGERINGEN
BEVILJAT SAMMANSLUTNINGEN ITALGRANI FÖR UPPFÖRANDET AV ETT JORDBRUKS- OCH
LIVSMEDELSKOMPLEX I MEZZOGIORNO.

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM AV DEN 27 APRIL 1995 I MÅL T/442/93 - SJU FÖRETAG INOM
STÄRKELSESEKTORN MOT KOMMISSIONEN - BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV KOMMISSIONENS
BESLUT 91/474/EEG AV DEN 16 AUGUSTI 1991 OM STÖD SOM DEN ITALIENSKA REGERINGEN
BEVILJAT SAMMANSLUTNINGEN ITALGRANI FÖR UPPFÖRANDET AV ETT JORDBRUKS- OCH
LIVSMEDELSKOMPLEX I MEZZOGIORNO.

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM AV DEN 27 APRIL 1995 I MÅL T/443/93 - CASILLO GRANI SNC
MOT KOMMISSIONEN - BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV KOMMISSIONENS BESLUT 91/474/EEG
AV DEN 16 AUGUSTI 1991 OM STÖD SOM DEN ITALIENSKA REGERINGEN BEVILJAT
SAMMANSLUTNINGEN ITALGRANI FÖR UPPFÖRANDET AV ETT JORDBRUKS- OCH
LIVSMEDELSKOMPLEX I MEZZOGIORNO.
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2. I fiskerisektorn

2.1. Ärenden där kommissionen inte har gjort invändningar utan att inleda undersökning
(1995)

Österrike

N/445/D/95 9.10.1995 RIKTLINJER FÖR TJÄNSTESEKTORN EGT nr C 6, 11.1.1996, s. 6

Danmark

N/526/95 16.5.1995 FISKEBANK EGT (som håller på att
offentliggöras)

Tyskland

N/13/95 11.1.1995 ÅTGÄRDER GÄLLANDE FISKE OCH
VATTENBRUK

EGT nr C  192, 26.7.1995

N/37/95 11.1.1995 STÖD TILL BEARBETNING OCH
SALUFÖRING AV FISKPRODUKTER

EGT nr C 192, 26.7.1995

N/472/95 16.5.1995 ÅTGÄRDER FÖR ANPASSNING INOM
HAVSFISKET

EGT nr C 290, 1.11.1995

Grekland

N/34/95 18.1.1995 STÖD TILL FISKERISEKTORN EGT nr C 272, 18.10.1995, s. 7

Spanien

N/86/95 27.1.1995 STÖD VID TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV
FISKE MED FISKEFLOTTAN. VALENCIA

EGT nr C 335, 13.12.1995

N/236/95 7.3.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR
UTBILDNING

EGT nr C 343, 21.12.1995

N/245/95 8.3.1995 STÖD TILL SEKTORN FÖR FISKE OCH
VATTENBRUK. KANARIEÖARNA

EGT nr C 192, 26.7.1995

N/247/95 8.3.1995 INITIATIV FÖR FISKET PÅ
KANARIEÖARNA 

EGT nr C 6, 11.1.1996, s. 6

N334/b/95 29.3.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR
FISKERISEKTORN

EGT nr C 192, 26.7.1995

N/497/95 30.5.1995 STÖD FÖR DEFINITIVT UPPHÖRANDE AV
FISKE MED FISKEBÅTAR. KANTABRIEN.

EGT nr C 343, 21.12.1995

N/520/95 8.6.1995 STRUKTURSTÖD TILL FISKERISEKTORN.
ANDALUSIEN

EGT nr C 276, 21.10.1995

N/608/95 5.7.1995 UTVECKLINGSSTÖD FÖR VATTENBRUK EGT nr C 343, 21.12.1995
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N/246/95 8.3.1995 MODERNISERING OCH OMSTÄLLNING AV
FISKEFLOTTAN. KANARIEÖARNA 

EGT nr C 272, 18.10.1995, s.
8

N/390/95 4.4.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR FISKET EGT nr C 272 18.10.1995, s. 9

Frankrike

N/157/95 21.2.1995 STÖD FÖR DEFINITIVT UPPHÖRANDE AV
FISKE MED FISKEFARTYG

EGT nr C 149 16.06.1995, s. 1

Nederländerna

N/535/94 8.9.1994 FORSKNINGSFOND FÖR PARTIHANDEL EGT nr C 6 11.1.1996, s. 6

Portugal

N/438/95 10.5.1995 PROGRAM PEDRAA II PESCA-RAA TILL
FISKERISEKTORN. AZORERNA

EGT nr C 272 18.10.1995, s. 10

NN/51/95 21.2.1995 PROGRAM FÖR UTVECKLING AV
MARITIMA AKTIVITETER. MADEIRA

EGT nr C 192 26.7.1995

Förenade kungariket

N/43/95 20.1.1995 LÅN AVSEENDE FARTYG FÖR FISKE OCH
INOM VATTENBRUKET

EGT nr C 192 26.7.1995

N/44/95 20.1.1995 LÅN TILL BEARBETNINGS- OCH
VATTENBRUKSFÖRETAG

EGT nr C 272 18.10.1995, s. 9

2.2. Ärenden där kommissionen har inlett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget eller
har utvidgat ett förfarande som redan har inletts (1995)

Tyskland

C/6/95 3.2.1995 STÖD TILL FÖRETAGET FA. JADEKOST EGT...

Italien

C/10/95 14.2.1995 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR FISKET EGT nr C 157 23.6.1995, s. 8

2.3. Ärenden där kommissionen har avslutat förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget

Italien

C/21/94 3.5.1994 ABRUZZO. ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR
 FISKERISEKTORN

EGT...
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C/65/91 24.9.1991 ÅTGÄRDER VID TILLFÄLLIGT STOPP FÖR
FISKE MED FARTYG. ITALIEN
(SARDINIEN)

EGT nr L 126 9.6.1995, s. 32

2.4. Kommissionens beslut - utveckling

Tabellen här nedan ger en översikt över utvecklingen av antalet stödordningar som antagits för fiskeri-
och vattenbrukssektorn och som har undersökts av kommissionen, liksom antalet beslut som
kommissionen har fattat beträffande stödens förenlighet med de konkurrensregler som tillämpas inom
fiskerisektorn. Siffrorna motsvarar kända uppgifter den dag beslut fattades och överensstämmer inte
nödvändigtvis med antalet ärenden som är registrerade eller undersökta.

ÅR TOTALT

KOMMISSIONENS BESLUT

UTAN
INVÄNDNINGA

R

INLEDANDE AV
FÖRFARANDE

ENLIGT
ARTIKEL 93.2

AVSLUTADE
FÖRFARANDEN

NEGATIVA
BESLUT

1991 45 18 7 4 0

1992 33 28 10 9 -

1993 25 21 2 3 -

1994 54 16 2 1 -

1995 60 22 2 1 1

3. I transportsektorn

3.1. Ärenden där kommissionen inte gjort några invändningar

Danmark

1.2.1995 Utveckling av en visuell brosimulator för utbildning av
IP(95)90 fartygsbesättningar

Tyskland

10.5.1995 Privatisering av Lufthansa A.G.
IP(95)456
26.7.1995 Åtgärder till förmån för den 
IP(95)859 nationella sjöfarten EGT nr C 343, 21.12.1995

Frankrike

12.7.1995 Stöd till frivillig nedläggning av
verksamhet EGT nr C 312, 23.11.1995

18.10.1995 Plan för modernisering av 
IP(95)1131 långtradartransporter EGT nr C 335, 13.12.1995
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14.11.1995 Ekonomisk och social plan för 
IP(95)1193 den nationella sjöfarten

Irland

20.12.1995 Åtgärder till förmån för Aer Lingus EGT nr L 54, 25.2.1994
IP(95)1431

Nederländerna

26.7.1995 Telematik inom transportsektorn EGT nr C 298, 11.11.1995
IP(95)838
20.9.1995 Investeringar i material för 

kombinerad transport
20.9.1995 Åtgärder till förmån för kombinerad transport
IP(95)1002 för åren 1995-1996
18.10.1995 Åtgärder till förmån för transportsektorn
IP(95)1130

Portugal

4.4.1995 Konkreta åtgärder till förmån för
IP(95)341 det portugisiska flygbolaget TAP EGT nr L 279, 28.10.1994
26.4.1995 Åtgärder inom långtradartrafikens

område EGT nr 76, 21.10.1995

Förenade kungariket

16.1.1995 Garantier för arrendering av European
night stock EGT nr C 318, 29.11.1995

16.5.1995 Beviljat stöd till Union Railways Ltd EGT nr C 6, 11.1.1996
18.10.1995 Sjöfart: balanseringsavgifter för kapitalstöd 
IP(95)1132

3.2. Ärenden där förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget inletts

Spanien

1.3.1995 Åtgärdsprogram till förmån för EGT nr C 114, 6.5.1995
IP(95)195 "IBERIA"

Frankrike

31.10.1995 Icke-anmält stöd i form av kapitaltillskott till det
IP(95)1159 statliga sjöfartsföretaget (CGM)
IP(95)1432

Italien

4.10.1995 Skattekredit till godsspeditörer EGT nr C 3, 6.1.1996
IP(95)1091
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14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, artikel 3 i utkastet
till den regionala lagen N 422/92 inom
transportsektorn EGT nr C 2, 5.1.1996

3.3. Ärenden där förfarandet enligt artikel 93.2 i Romfördraget avslutats

Spanien

7.6.1995 Pais Vasco : stöd till förmån för EGT nr C 321, 1.12.1995
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A.
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V - Internationella aktiviteter

A - Nya rättsliga bestämmelser och meddelanden som antagits eller
föreslagits av kommissionen

KOM(95)157 slutlig, Förslag till rådets och kommissionens beslut om vilken ståndpunkt gemenskapen
skall inta i associeringsrådet, inrättat genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater å ena sidan, och Tjeckiska republiken å andra sidan, vad avser antagandet av
nödvändiga tillämpningsföreskrifter för artikel 64.1 i, 64.1 ii och 64.2 i Europaavtalet, av den 18 maj
1995.

KOM(95)156 slutlig, Förslag till rådets och kommissionens beslut om vilken ståndpunkt gemenskapen
skall inta i associeringsrådet, inrättat genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater å ena sidan, och Slovakiska republiken å andra sidan, vad avser antagande av
nödvändiga tillämpningsföreskrifter för artikel 64.1 i, 64.1 ii och 64.2 i Europaavtalet, av den 18 maj
1995.

KOM(95)528 slutlig, Förslag till rådets och kommissionens beslut om vilken ståndpunkt gemenskapen
skall inta i associeringsrådet, inrättat genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater å ena sidan, och Bulgarien å andra sidan, vad avser antagande av nödvändiga
tillämpningsföreskrifter för artikel 64.1 i, 64.1 ii och 64.2 i Europaavtalet, av den 22 november 1995.
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VI - Tillämpningen av konkurrensreglerna i medlemsstaterna

A. Legislativ och politisk utveckling

Konkurrenspolitikens betydelse inom medlemsstaterna har fortsatt att öka under 1995. Danmark och
Nederländerna har utarbetat förslag till konkurrenslagstiftning i enlighet med EG-rätten, och
diskussioner pågår i Tyskland och Förenade kungariket. Grekland har väsentligt förbättrat den rättsliga
ramen för konkurrenspolitiken på nationell nivå och har gjort klart att konkurrensutskottet har
behörighet att tillämpa artiklarna 85.1 och 86. En liknande utveckling har ägt rum i Italien, där artikel
14.6 i förordning nr 17 och liknande bestämmelser i andra procedurregler har använts för första
gången. De nya medlemsstaterna Finland och Sverige hade redan före inträdet i unionen harmoniserat
sina konkurrenslagar med unionens. Österrike hade bara gjort detta indirekt, genom att införa EES-
konkurrensregler.
Detta kapitel baseras på bidrag som lämnats av de nationella myndigheterna. Närmare detaljer återfinns
i de nationella rapporter som utarbetats av berörda myndigheter.

Österrike

Tillämpning av de europeiska konkurrensreglerna i Österrike

EES-konkurrenslagen,54 som i synnerhet omfattar rättigheter, skyldigheter och befogenheter för den
federala näringsministern som är den behöriga nationella myndigheten, ändrades för andra gången.
Efter det att förutsättningarna för beviljande av den nödvändiga assistansen i samband med
undersökningar enligt intentionerna i artikel 14.6 i förordning nr 1755 tillskapades 1994, har nu de
formella justeringarna som blev nödvändiga i och med anslutningen till Europeiska unionen
genomförts och lagen har fått ett nytt namn.56

Lag om konkurrensbegränsning57

Före 1995 års revision av lagen om konkurrensbegränsning,58 utövades jurisdiktionen i mål om
konkurrensbegränsning av två specialdomstolar, nämligen domstolen för mål om
konkurrensbegränsning vid Wiens högre provinsiella domstol som första instans, och den högre
domstolen för mål om konkurrensbegränsning vid högsta appellationsdomstolen som andra och sista
instans. Genom revisionen eftersträvade lagstiftaren - genom att flytta över jurisdiktionen i sådana mål
till de vanliga domstolarna59 - att undanröja de svårigheter som tidigare brukat uppstå till följd av det
sätt på vilket domstolarna var organiserade.

                                                            

54 Federal lag om tillämpningen av konkurrensreglerna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
konkurrenslag), Federal Law Gazette 125/1993.

55 Federal lag som ändrar EES-konkurrenslag, Federal Law Gazette 627/1994.
56 Federal lag som ändrar EES-konkurrenslag, Federal Law Gazette 175/1995. Nytt namn: Federal lag om tillämpningen

av konkurrensreglerna i Europeiska unionen (EU:s konkurrenslag).
57 Originalversion: Federal lag av den 19 oktober 1988 om kartellbildning och andra konkurrensbegränsningar (1988

års lag om konkurrensbegränsning), Federal Law Gazette 600/1988.
58 Federal lag som ändrar 1988 års konkurrensbegränsningslag, Federal Law Gazette 520/1995.
59 Wiens högre provinsiella domstol verkar nu som domstol för mål om konkurrensbegränsning, och högsta

appelationsdomstolen verkar som en högre domstol för mål om konkurrensbegränsning.
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Avtal om vertikal distribution

1993 års revision av lagen om konkurrensbegränsning resulterade i en särskild uppsättning av rättsliga
åtgärder avseende avtal om vertikal distribution. Sedan dess har omkring 600 mönsterkontrakt
registrerats och deras förenlighet med gemenskapens konkurrenslagstiftning har undersökts.
Den federala justitieministern har, i samförstånd med den federala näringsministern, utfärdat en
förordning i enlighet med lagen om konkurrensbegränsning som införlivar den på detta område
relevanta gemenskapslagstiftningen i det rent nationella österrikiska rättsliga ramverket, i den mån det
är befogat att anta att det inte finns något skäl för att införa ett förbud i de fall där ett avtals innehåll
motsvarar kraven i förordningen om gruppundantag.60

Belgien

Med lagen av den 5 augusti 1991 mot konkurrensinskränkning, som trädde i kraft den 1 april 1993,
har Belgien, när det gäller konkurrenspolitiken, fått en lag som i stor utsträckning baserar sig på
reglerna och principerna i gemenskapens lagstiftning. När det gäller fusioner måste transaktioner
anmälas i förväg om två gränsvärden som avser omsättning respektive marknadsandel överskrids.
Ursprungligen gällde dessa gränsvärden en kombinerad total omsättning på 1 miljon BEF och en
kombinerad marknadsandel på 20 % av den relevanta marknaden. En stor revision av gränsvärdena
genomfördes 1995 genom ett kungligt dekret av den 31 mars 1995 som höjde de gränsvärden som
anges i artikel 11.1 i lagen av den 5 augusti 1991. Gränsvärdena för omsättning och marknadsandel
höjdes till 3 miljarder BEF respektive 25 %.

Danmark

Den danska konkurrenslagen som trädde i kraft den 1 januari 1990 ändrades 1995, varvid rätten att
överklaga konkurrensrådets beslut om avslöjanden/sekretess till besvärsnämnden för konkurrensfrågor
utvidgades. Efter denna ändring är det dock fortfarande inte möjligt för konkurrensrådet att direkt
tillämpa artikel 85.1 eller 86 i fördraget. Konkurrenslagutskottet som inrättades under egid av
departementet för handel och industri, publicerade rapport nr 1297 i början av augusti 1995. Utskottet
inrättades 1993 med uppdrag att undersöka konkurrenslagen i Danmark, och särskilt att garantera att
den stämmer överens med EG:s konkurrensregler. Det huvudsakliga syftet med det lagförslag, som
ingår i rapporten, är att den danska konkurrenslagen skall anpassas till EG:s konkurrenslag, med
beaktande av näringslivets struktur i Danmark, dvs. ett litet antal stora företag och ett stort antal små
företag. Utskottet har intagit ståndpunkten att om kommissionen överväger huruvida man i ett fall skall
förbjuda eller göra undantag, skall de danska myndigheterna avstå från att behandla fallet - om det inte
föreligger helt exceptionella omständigheter på den danska marknaden. Rapporten distribueras till
departementen, organisationer, etc.

Tyskland

Det gjordes ingen ändring i lagen mot konkurrensbegränsning (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) under den aktuella perioden (1995). I sin årliga ekonomiska
rapport tillkännagav emellertid den federala regeringen sin avsikt att ändra lagen i linje med europeisk
konkurrenslagstiftning. För att förbereda för den sjätte ändringen av GWB har det federala

                                                            

60 Den federala justiteministerns föreskrift av den 28 februari 1995 om undantag när det gäller avtal om vertikal
distribution, Federal Law Gazette 148/1995.
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näringsdepartementet inrättat en arbetsgrupp, i vilken representanter för tyska konkurrensmyndigheten
kommer att ingå.

Grekland

Under loppet av år 1995 kompletterades den grekiska konkurrenslagstiftningen (lag nr 703/77 "om
kontroll av monopol och oligopol och skydd för den fria konkurrensen") av lag nr 2296/95, vilken
trädde i kraft den 24 februari 1995. Genom de ändringar som lag nr 2296/95 innehåller kompletteras
och förbättras det juridiska ramverket för skydd av konkurrensen samtidigt som det skapas ett
institutionellt sammanhang avsett att befrämja en snabb och effektiv tillämpning av denna lagstiftning,
genom framför allt följande åtgärder:
- Allmänt förebyggande koncentrationskontroll har införts för alla ekonomiska sektorer, under

förutsättning att villkoren i lagen uppfylls (en omsättning på minst 50 miljoner ecu eller en
marknadsandel om minst 25 %).

- Ett system för icke-ingripandebesked har återinförts för att ge företagen en juridisk säkerhet.
- Bötesbeloppen vid överträdelse av lagens bestämmelser har setts över och möjlighet att förelägga

viten har införts för att stärka den motverkande effekten utan att proportionalitetsprincipen
påverkas.

- Konkurrenskommittén har organiserats både som en självständig kollegial administrativ myndighet
med en egen administrativ infrastruktur och med organisatorisk självständighet; samtidigt har ett
sekretariat inrättats som skall utöva de befogenheter och funktioner som fram tills att lagen antogs
utövats av direktoratet för "marknads- och konkurrensstudier".

- Konkurrenskommitténs befogenheter har utvidgats och kommittén har nu exklusiv rätt att vidta
förebyggande åtgärder, samt befogenhet att ålägga böter och viten vid fall av överträdelse av lagen
och då beslut inte respekteras samt slutligen omfattande befogenheter för rådgivning.

Inom ramen för ovannämnda ändringar har det antagits ett internt regelverk för konkurrenskommittén
och blanketter för anmälan av koncentrationer har utformats. Slutligen har det ännu inte utfärdats något
dekret avseende sekretariatets organisation, varför reglerna för hur sekretariatet skall organiseras ännu
inte har fastställts. De nyligen gjorda ändringarna har möjliggjort avsevärda legislativa framsteg
avseende den grekiska konkurrensmyndighetens befogenheter att tillämpa artiklarna 85.1 och 86. Mer
konkret är det genom artikel 4.12 i lag nr 2296/96 som dessa befogenheter ges.

Spanien

Granskning pågår av ett utkast till ett kungligt dekret genom vilket det nu gällande kungliga dekretet
om tillämpningen av artiklarna 85 och 86 i Romfördraget för Spanien ändras. Det nya kungliga
dekretet kommer att ge den rättsliga grunden för det samarbete som, enligt gemenskapstexter som
publicerades efter det nya kungliga dekretets ikraftträdande, skall äga rum mellan Europeiska
kommissionen och de spanska myndigheter som ansvarar för konkurrensfrågor.

Finland

Finsk konkurrenslag

EG:s konkurrensregler kan tillämpas direkt av behöriga finska myndigheter, vilket högsta
förvaltningsdomstolen har förklarat i sin dom av den 30 november 1995. Den finska nationella
konkurrenslagstiftningen innefattar emellertid inga bestämmelser som direkt ger de finska
konkurrensmyndigheterna befogenhet att tillämpa artiklarna 85.1 och 86 i Romfördraget. Lagen om
konkurrensinskränkningar (nr 480/92) och lagen om konkurrensrådet (nr 481/92) trädde i kraft den
1 september 1992. Den nuvarande lagen om konkurrensinskränkning stämmer till övervägande del
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överens med EG:s konkurrensregler. Lagen grundar sig huvudsakligen på förbudsprincipen, enligt
vilken det är förbjudet med karteller och missbruk av en dominerande marknadsställning. Det finns
inga faktiska regler om koncentrationskontroll.
Handels- och industriministeriet inrättade en arbetsgrupp den 18 december 1995, vars uppgift det är
att undersöka och föreslå eventuella ändringar av lagen om konkurrensinskränkningar senast den
31 december 1996. Följande frågor skall särskilt beaktas:
- Stärkandet av konkurrenslagstiftningen för att förhindra monopolisering.
- Möjlig eliminering av fall av mindre vikt från uppgifterna för konkurrensmyndigheten.
- Möjlighet för entreprenörer att få ett icke-ingripandebesked från konkurrensmyndigheten.
- Möjligt införande i konkurrenslagstiftningen av en bestämmelse om direkt tillämpning av artiklarna

85.1 och 86 i Romfördraget.

Genomförande av kommissionens undersökningsbefogenhet

Artikel 20.1-2 i lagen om konkurrensbegränsningar har ändrats fr.o.m. den 1 juli 1995 såtillvida att
konkurrensmyndigheten nu har en skyldighet att utföra en undersökning om Europeiska kommissionen
så anmodar. Konkurrensmyndigheten och de provinsiella statliga byråerna har också en skyldighet att
assistera kommissionens tjänstemän vid utförandet av sådana undersökningar.

Frankrike

I lag nr 95-127 av den 8 februari 1995 februari 19955 om offentlig upphandling och delegering av
offentliga tjänster fastställs nya regler avsedda att skapa större öppenhet i avtal av detta slag. Lagen
är också ett komplement till artikel 53 i regeringsförordning nr 86-1243 av den 1 december 1986 om
fria priser och konkurrens. I artikeln föreskrivs att reglerna i regeringsförordningen skall "tillämpas
på all produktions-, distributions- och tjänsteverksamhet, inklusive sådan som bedrivs av offentliga
personer". Till detta läggs nu orden "framför allt inom ramen för bestämmelserna för delegering av
offentliga tjänster. Genom detta tillägg säkerställs att konkurrensreglerna tillämpas på villkoren för hur
dessa avtal utarbetas, oavsett om dessa regler inrättats av konkurrensrådet inom ramen för dess
övervakning av de företag som anmält sitt intresse eller av den administativa domstolen som ett led
i dess övervakning av de administrativa akter enligt vilka verksamheterna överlåtes. 

Irland

Lagen om ändring av konkurrenslagen från 1994 diskuteras fortfarande av ett utskott i underhuset.
Lagen skulle ge myndigheten verkställande befogenhet både civilrättsligt (genom hänvändelse till
domstol för domstolsföreläggande) och straffrättsligt (med fängelsestraff som brottspåföljd eller med
böter på upp till 10 % av omsättningen). Både de civilrättsliga och straffrättsliga lagöverträdelserna
definieras med en ordalydelse som är nästan identisk med den i artiklarna 85 och 86 i fördraget. I
1991 års irländska lagstiftning stadgades redan att verkställande endast kunde ske genom privaträttsligt
agerande. Det har inte skett någon lagstiftningsutveckling som påverkar jurisdiktionen eller den
nationella myndighetens faktiska befogenhet att tillämpa artiklarna 85.1 och 86.

Italien

Det italienska parlamentets antagande av åtgärder som krävs för genomförandet av gemenskapens
konkurrensregler

Det italienska parlamentet antog "gemenskapslagen" för 1994, som föreskriver ett antal åtgärder för
att uppfylla de förpliktelser som härrör från medlemskapet i Europeiska unionen. En del av åtgärderna
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avser samarbete med kommissionen i konkurrensfrågor. Den femte punkten i artikel 54 i lagen ger
konkurrensmyndigheten (l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) befogenhet att tillämpa
artiklarna 85.1 och 86 i Romfördraget när den använder sig av sina befogenheter vid tillämpningen
av den italienska konkurrenslagen. Genom de första tre punkterna i artikel 54 genomförs de
bestämmelser i de olika gemenskapsförordningar som förpliktigar medlemsstaterna att anta
förordningar som tillförsäkrar kommissionens tjänstemän den hjälp de behöver för att kunnna utföra
sina utredande uppgifter.

Konkurrens och reglering på området för offentliga tjänster

I lag nr 481 av den 14 november 1995 om åtgärder gällande konkurrens och reglering på området för
offentliga tjänster föreskrivs organ för reglering av gas, elektricitet och telekommunikation. Autoritá
Garante della Concorrenza e del Mercato skall fortsätta att övervaka tillämpningen av
konkurrensreglerna i de sektorer som omfattas av de nya organen.

Nederländerna

Under våren 1995 kom ett förslag till en helt ny konkurrenslag. I juni presenterades den för det statliga
rådet av regeringen. 

Syftet med lagförslaget är att få den nederländska konkurrenslagen att överensstämma med europeisk
lag. I lagförslaget förbjuds avtal, beslut och samordnade förfaranden som har till syfte eller som får
till resultat att konkurrensen på den nederländska marknaden som helhet eller på en del av den
förhindras, begränsas eller snedvrids. Förbjudna avtal är rättsligt utan kraft och verkan. Åtgärder vidtas
också för att bevilja antingen individuella undantag eller gruppundantag från förbudet enligt samma
kriterier som anges i artikel 85.3 i Romfördraget. Det finns också bestämmelser som förbjuder företag
att missbruka en dominerande ställning. Slutligen skall förebyggande kontroll införas för
koncentrationer som överskrider en viss omsättningsnivå. 

Tillämpningen av den nya lagen skall anförtros ett professionellt organ, vars skyldighet kommer att
fastställas i lag. Hierarkiskt kommer dock organet att vara ansvarigt inför näringsministern. 

Sverige

Den 1 juli 1993 trädde lag nr 20:1993 i kraft - den lag som för närvarande reglerar konkurrensen.
Lagen grundar sig huvudsakligen på artiklarna 85 och 86 i Romfördraget och på de regler om förvärv
och fusioner som tillämpas inom EU. EG-praxis tjänar som vägledning för tillämpningen av lagen.

Den 9 november 1995 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skall undersöka och utvärdera
tillämpningen av den nya konkurrenslagen (när lagen antogs hade det faktiskt antytts att en sådan
utredning skulle tillsättas). Utredningen, som skall vara klar med sin rapport i slutet av 1996, skall
väga för- och nackdelar med att tillämpa en lagstiftning på nationell nivå med huvudsakligen samma
innehåll som EG:s konkurrensregler.

Under 1993 beviljade regeringen också nio allmänna nationella gruppundantag, varav åtta motsvarade
EG:s gruppundantag för affärskedjor. De nationella gruppundantagen motsvarar i viss utsträckning
särskilda särdrag på den svenska marknaden - gränserna för omsättning är lägre än i EG-undantagen,
och gränser för marknadsandelar har införts när det gäller vissa gruppundantag.
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Tidsgränser har använts när det gäller gruppundantag, delvis för att de skall kunna omprövas när
motsvarande gruppundantag i EG löper ut. Således beslutade regeringen i november 1995 att förlänga
gruppundantaget för avtal om patentlicenser i avvaktan på införandet av EG:s gruppundantag för avtal
om tekniköverföring. Regeringen beslutade också att förlänga gruppundantaget för avtal om försäljning
och service av motorfordon.

Hösten 1995 beslutade regeringen likaledes att svenska gruppundantag skulle undersökas mot bakgrund
av de erfarenheter som gjorts sedan 1993 och då särskilt utvecklingen av gruppundantag i förhållande
till EG-rätten och deras lämplighet.

B - De nationella myndigheternas tillämpning av gemenskapens
konkurrensregler

De nationella konkurrensmyndigheterna i några av medlemsstaterna saknar fortfarande befogenhet att
tillämpa artiklarna 85.1 och 86 i fördraget (nämligen Danmark, Irland, Finland, Nederländerna,
Österrike, Sverige och Förenade kungariket). I de länder där nationell lag föreskriver en möjlighet för
administrativa organ att tillämpa EG:s konkurrensregler, finns en ökande trend att tillämpa reglerna
på nationell nivå. Den viktigaste utvecklingen kan sammanfattas på det sätt som följer.

Belgien

Under de tre första kvartalen av 1995 fattade konkurrensrådet inga beslut enligt artiklarna 85.1 och
86 i Romfördraget. Ordföranden i konkurrensrådet fattade emellertid ett viktigt beslut 1995 som
innefattade faställande av interimsåtgärder. Det nationella arkitektrådet förbjöds att fortsätta att tillämpa
en bestämmelse om fastställande av minimiarvoden i reglerna för arkitekternas yrkesmässiga
skyldigheter, tillsammans med etisk princip nr 2. Konkurrensrådet hänvisade i sitt beslut till
Europeiska kommissionens beslut av den 30 januari 1995 i COAPI61. Konkurrensrådets beslut har
överklagats.

Danmark

Arbetet med den fasta förbindelsen över Öresund har föranlett konkurrensrådet att fatta beslut om avtal
som berör två konsortier som offererar leveranser av cement och färdigblandad betong. Avtalen
anmäldes också till det svenska konkurrensverket och kommissionen, och de tre instanserna
samarbetade därefter i dessa fall.

Det första avtalet ingicks mellan Aalborg Portland A/S och det svenska företaget Cementa AB, om
bildandet av ett samriskföretag, Øresundscement I/S, för leverans av grå cement till Öresundsbron.
Rådet begärde att avtalet skulle anmälas, men intog ståndpunkten att det inte fanns någon orsak att
ingripa. Däremot förbjöd det svenska konkurrensverket avtalet, medan kommissionen beviljade icke-
ingripandebesked62. 

Det andra avtalet ingicks mellan två danska företag (Unicon Beton I/S och 4K-beton A/S) och två
svenska företag (Betongindustri AB och AB Sydsten), som producerar färdigblandad betong. Enligt
avtalet bildades ett samriskföretag, Øresundsbeton I/S, så att de fyra företagen kunde avge

                                                            

61 EGT nr L 122, 2.6.1995, s. 37.
62 Se avsnittet längre fram (tillämpning av gemenskapens konkurrensregler i Sverige) i denna rapport.
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gemensamma anbud för leverans till bygget av Öresundsbron. Konkurrensrådet beslutade att avtalet
måste sägas upp, eftersom det gällde alla kända producenter av färdigblandad betong som skulle kunna
räkna med att lämna in anbud för leverans till Öresundsbron. Konkurrensrådets beslut att avtalet skulle
sägas upp förkastades av besvärsnämnden för konkurrensfrågor, som fäste vikt vid det faktum att när
det gäller ett stort broprojekt som Öresundsbron, är det mycket ovanligt att huvudentreprenörer
organiserar sina egna cementleveranser. Nämnden accepterade parternas argument för avtalet, nämligen
att det var av central betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till den produktion som
de tre huvudentreprenörerna kunde önska att skapa för sig själva. Nämnden fann också att det även
fortsättningsvis var konkurrens dels mellan var och en av huvudentreprenörerna, dels mellan
avtalsparterna. Även i detta fall beviljade kommissionen icke-ingripandebesked.

Tyskland

Under den aktuella perioden har den tyska konkurrensmyndigheten tillämpat gemenskapens
konkurrensregler i tre fall:

(a) Den tyska konkurrensmyndigheten förbjöd genomförandet av bolagsordningen för Carpartner
Autovermietung GmbH (cp) och av de samarbetsavtal som ingåtts mellan cp och 42
försäkringsgivare på området för ansvarsförsäkring för motorfordon, eftersom de bryter mot
förbudet mot konkurrensbegränsning som anges i §1 i GWB och i artikel 85.1 i Romfördraget.
Cp är ett samriskföretag bestående av flera tyska försäkringsgivare, varav två ägs av en fransk
försäkringsgivare. Cp ägnar sig åt att förmedla hyrbilar i samband med ersättning vid olyckor,
och bolaget har ingått ramavtal med 42 försäkringsgivare verksamma på området för
ansvarsförsäkring för motorfordon avseende "förfarandet för avräkning av kostnaderna för hyrbil
vid skadereglering gällande motorfordonsansvarsförsäkring". Enligt myndighetens uppfattning
har cp bildats av sina aktieägare och av de andra försäkringsgivarna som är verksamma på
området för ansvarsförsäkring för motorfordon för att - med hjälp av i hemlighet uppgjorda
efterfrågebeteenden - sänka priserna när det gäller olycksersättning till en nivå som är acceptabel
för försäkringsgivarna. De berörda försäkringsgivarna på området för ansvarsförsäkring för
motorfordon har en total marknadsandel på över 50 %, medan cp:s aktieägare ensamma har en
marknadsandel på nästan 20 %. Myndigheten förutsätter därför att cp-systemet troligen kommer
att påverka den mellanstatliga handeln med försäkringstjänster. Alla samarbetsavtal mellan cp
och försäkringsgivare verksamma på området för ansvarsförsäkring för motorfordon har sedan
dess sagts upp, och åtgärderna riktar sig nu uteslutande mot cp och dess sex aktieägare. De
senare har överklagat förbudet till Berlins högre regionala domstol.

(b) Enligt artikel 85.1 förbjöd den tyska konkurrensmyndigheten åter avgränsningsavtalet mellan
Ruhrgas AG och Thyssen GmbH. Avtalet innebär en avgränsning av parternas respektive
leveranszon samt en gemensam leverans från fyra stora kommunala kraftverk (Duisburg,
Düsseldorf, Köln och Oberhausen). Enligt myndighetens uppfattning utesluter detta avtal
konkurrens mellan de två ledande nätgasbolagen. Konkurrensbegränsningen påverkar den
mellanstatliga handeln med gas inom Europeiska unionen, eftersom båda bolagen importerar gas
från andra europeiska länder. Myndigheten hade tidigare tillfälligt upphävt en första
förbudsförordning som antogs 1994. Avsikten med upphävandet var helt enkelt att bereda de
energiövervakande myndigheterna i de 12 delstater vars territorium omfattas av
avgränsningsavtalen en möjlighet att yttra sig över förfarandet före myndigheten i detta fall.
Bolagen har överklagat den nya förbudsförordningen till Berlins högre regionala domstol.

(c) Den tyska konkurrensmyndigheten utfärdade en varning avseende koncentrationsavtalet mellan
RWE Energie AG och Nordhorns kommun nära gränsen mellan Tyskland och Nederländerna.
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Enligt myndighetens uppfattning bryter kommunen Nordhorns avtalsenliga åligganden om att
inte bevilja något annat bolag rättighet att starta offentlig elektricitetsförsörjning i området mot
artikel 85.1 i Romfördraget. Utländska leverantörer från andra medlemsstater - framför allt i
Nederländerna på grund av den geografiska närheten - förhindras därigenom att leverera till
potentiella kunder i Nordhorn. Parterna anmälde därpå avtalet till Europeiska kommissionen i
avsikt att erhålla ett icke-ingripandebesked eller ett undantag enligt artikel 85.3. Kommissionen
har sedan dess informerat myndigheten om att man inte har några invändningar mot att
förfarandet fortsätter.

Det förbud som den tyska konkurrensmyndigheten införde enligt både tysk lag om
koncentrationskontroll och artikel 85.1 i Romfördraget beträffande bildandet av ett samriskföretag som
skulle ägas till lika delar av ATG Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding
GmbH & Co. KG, och Silcock and Colling Ltd blev slutgiltigt efter det att företagen återkallat sitt
överklagande.

Berlings högre regionala domstol fastställde myndighetens förbudsföreläggande enligt artikel 85.1 i
Romfördraget avseende ensamhandelsavtalen mellan å ena sidan Touristik Union International
GmbH & Co. KG och NUR Touristik GmbH och å andra sidan 15 spanska hotellägare gällande köp
av sängar för vintersäsongen 1994/95 och för alla därpå följande säsonger. Överklagande till den
federala högre domstolen medgavs.

Spanien

TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - konkurrensdomstolen) antog en resolution den 16
januari 1995 (Akt R98/94). Detta skedde till följd av ett klagomål till SDC (Servicio de Defensa de
la Competencia - konkurrenstjänsten) från the Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores
Administrativos (allmänt ledningsråd) som gjorde gällande att ett antal försäkringsbolag tog ut samma
försäkringspremier inom transportsektorn. 

I denna resolution studerade TDC försäkringsbolagens marknadsställning för att fastställa huruvida det
är troligt att avtalet mellan försäkringsgivarna omfattas av artikel 1.1 i konkurrenslagen (LDC; lag nr.
16/1989 av den 17 juli 1989) eller av artiklarna 85 och 86 i Romfördraget och, där så är tillämpligt,
huruvida ett individuellt godkännande eller undantag i enlighet med artikel 85.3 i fördraget kan
beviljas. 

Konkurrensdomstolen undersökte i sitt beslut av den 1 februari 1995 (Akt 350/94. Telefoner på
flygplatser) ett fall till följd av ett klagomål från 3C Communications España SA
beträffande Telefónica de España SA. Telefónica hade vägrat att förse den klagande med telefonlinjer
för telefontjänster som användarna kan betala för med kredit- eller debetkort. TDC fann att Telefónica
hade missbrukat sin dominerande ställning på den spanska telekommunikationsmarknaden genom att
försöka begränsa en mindre konkurrents verksamhet. Ett sådant beteende bryter mot artikel 6.2 i LDC
och artikel 86 i Romfördraget. Med beslutet ålades Telefónica de España ett bötesbelopp på 124
miljoner ESP.

Frankrike

Konkurrensrådet hänvisade till gemenskapslagstiftningen i ett ärende angående sektorn för försäljning
av brandsläckare. APSAD (Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages) är en organisation
som omfattar huvuddelen av de franska och utländska försäkringsbolagen och som för medlemmarnas
räkning framförallt arbetar med problem kring förebyggande åtgärder. För detta ändamål har APSAD
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av industriministeriet godkänts som certifieringsorgan för sådana system för att förebygga brand och
stöld, för vilka det inte fastställts några normer. APSAD utfärdar certifikat för dessa produkter på
grundval av specifikationer och kriterier som APSAD själv fastställer. Dessutom fastställer APSAD
regler för installation och underhåll av brandsläckare samt kvalifikationskrav för den personal som
handhar installationen. Inom ramen för detta arbete har ASPAD utfärdat ett antal föreskrifter, den så
kallade "regel R4" avseende installation av handbrandsläckare, som kompletteras av en "förordning
för kvalifikationskrav för personal som installerar handbrandsläckare".

Konkurrensrådet fann att det enligt villkoren i denna förordning krävdes att företagen skulle ha sitt
huvudkontor i Frankrike. Konkurrensrådet ansåg att denna klausul utgjorde en överträdelse av
artikel 85.1 i Romfördraget. APSAD:s argument att detta krav, som för övrigt tagits bort från den
förordning som gäller idag, inte kunde ha haft konkurrensbegränsande effekter eftersom det finns
särskilda säkerhetsföreskrifter i varje medlemsstat, tillbakavisades av konkurrensrådet då det inte fanns
några bevis för att utländska företag inte skulle ha kunnat anpassa sig till den franska marknadens
villkor.

Irland

Som svar på en förfrågan från ministern för företag och sysselsättning enligt avsnitt 11 i
konkurrenslagen meddelade myndigheten att brittiska tidningar inte var inblandade när det gäller
dumpingpriser vid försäljning av tidningar på Irland. Myndigheten avvisade en anmälan enligt inhemsk
lag gällande ett gemensamt köpavtal för polskt kol, mot bakgrund av att kommissionen hade fattat ett
belsut enligt artikel 65 i Parisfördraget som godkände avtalet.

Nederländerna

I april 1995 anmodade näringsministern, å den nederländska regeringens vägnar, Europeiska
kommissionen att undersöka bildandet av HMG (Holland Media Group) mot bakgrund av
gemenskapens koncentrationsförordning. I ett beslut av den 20 september 1995
(RTL/Veronica/Endemol ärende nr IV/MTF/553) förklarade Europeiska kommissionen att
koncentrationen är oförenlig med den gemensamma marknaden och anmodade de berörda parterna att
inom tre månader lämna förslag för att eliminera koncentrationens negativa effekt på marknaden för
TV-reklam och produktion av TV-program på nederländska. Genom denna anmodan har Nederländerna
för första gången tillämpat artikel 22.3 i koncentrationsförordningen.

Ett antal ansökningar om undantag avslogs på grund av det beslut som trädde i kraft 1993 om förbud
för horisontella prisavtal och det beslut som trädde i kraft 1994 om regler som gäller marknadsdelning.
Allt som allt gällde fyra av dessa fall avtal som också täcks av gemenskapens konkurrenslag, varför
besluten i de fallen fattades efter samråd med Europeiska kommissionen.

Portugal

Konkurrensrådet har inte direkt tillämpat EG:s konkurrensregler under 1995. I två fall (Iglo -
lösviktsglass) och (Lactogal - koncentration inom mjölksektorn), granskades emellertid beteendets
laglighet mot bakgrund av relevanta bestämmelser i förordning nr 1983/83 och nr 4064/89.

Sverige

Ett fall av gemenskapsrelevans innefattar ett samriskföretag och ett annat fall innefattar ett avtal om
kreditkort. Det första fallet gäller en ansökan om icke-ingripandebesked som lämnades till både
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myndigheten och kommissionen av de största cementproducenterna i Sverige och Danmark, som hade
för avsikt att bilda ett samriskföretag för leverans av cement för byggandet av Öresundsbron.
Kommissionen utfärdade ett vederhäftighetsintyg som angav att en mera detaljerad undersökning inte
var motiverad mot bakgrund av transaktionens obetydliga effekt på handeln mellan medlemsstater. Det
svenska konkurrensverket fann att avtalet stred mot den svenska konkurrenslagen, och beslutet
överklagades till tingsrätten i Stockholm. De danska konkurrensmyndigherna, som också undersökte
fallet, inledde inte något ytterligare förfarande63.

Det andra fallet innefattade ett avtal mellan banker i Sverige och Europa rörande utfärdandet av
kreditkort som hör ihop med Visa-kortet. Myndigheten fann att avtalet innehöll ett antal
konkurrensbegränsningar, däribland en "klausul om icke-konkurrens", varigenom bankerna kunde
förbjuda detaljhandlare att dra av en avgift när deras kunder använder kortet.

Förenade kungariket

Trots att brittisk lagstiftning inte tillåter att artiklarna 85.1 och 86 tillämpas av den nationella
konkurrensmyndigheten, har det skett en utveckling på konkurrensområdet i Förenade kungariket som
är av intresse för gemenskapen. I synnerhet gäller det detta år två beslut av domstolen för mål om
konkurrensbegränsning som avser förfaranden som är anhängiggjorda vid domstolen och som samtidigt
övervägs av kommissionen i enlighet med artikel 85, samt en förfrågan från konkurrensmyndigheten
i Förenade kungariket om ölpriser.

British Sugar

Det första fallet gällde British Sugar´s ansökan om ett uppehåll i förfarandet i domstolen för mål om
konkurrensbegränsning tills förfarandet i Europeiska kommissionen gällande samma ärende har
avslutats. Domstolen fann att Europeiska kommissionens uppgift och den uppgift som den brittiska
domstolen för mål om konkurrensbegränsning har enligt lagen om konkurrensbegränsning är mycket
olika. Ansökan avslogs.

Net Book-avtal

Det andra fallet var i samband med Net Book-avtalet. Domstolen hade tagit emot en begäran om att
få ansöka om en omprövning av domstolens beslut att godkänna Net Book-avtalet 1962, med
anledning av att det skett väsentliga förändringar i förlagsverksamheten sedan 1962.
Förläggarförbundet ansökte om uppehåll i förfarandet i avvaktan på ett beslut av den Europeiska
kommissionen om ett undantag enligt artikel 85.3. Ansökan om uppehåll i förfarandet avslogs.
Domstolen fann att frågan om huruvida det hade skett en väsentlig förändring av relevanta
omständigheter gäller nationell lag och inte Europeiska gemenskapens lag. Det var därför relevant för
den fortsatta giltigheten av det beslut domstolen fattade 1962, och den nationella domstolen skall
besluta hur den skall kontrollera sina egna förfaranden. Domstolen beviljade därefter ansökan om
tillstånd att ompröva 1962 års beslut den 6 december 1995.

Öl

Under året företog konkurrensmyndigheten en undersökning av bryggarnas grosshandelsprispolitik.
Undersökningen var en följd av Europeiska kommissionens oro över prisskillnader mellan bunden och

                                                            

63 Se ett tidigare avsnitt (tillämpning av gemenskapens konkurrensregler i Danmark) i denna rapport.
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fri handel som blev aktuell i samband med överväganden av en ansökan om undantag enligt artikel
85.3. Konkurrensmyndigheten kom fram till att bundna innehavare i allmänhet kom i åtnjutande av
olika fördelar som kompenserade för de högre priser som de betalade för ölen, samt att ärendet inte
berättigade till hänvändelse till kommittén för monopol- och fusionsfrågor.

C - Tillämpning av gemenskapens konkurrensregler av domstolar i
medlemsstaterna

Artiklarna 85.1 och 86 i Romfördraget har fortsatt att tillämpas av vanliga domstolar i
medlemsstaterna, även om de flesta (inklusive de nya medlemsstaterna) inte har rapporterat några fall.
Situationen i de sex länder där gemenskapens regler har tillämpats kan sammanfattas på följande sätt.

Belgien

Under loppet av 1995 översändes till konkurrensrådet ett antal domar där det hänvisades till
artikel 85.1 och 86 i Romfördraget. Domarna gällde selektiv distribution i parfymsektorn,
parallellförsäljning och det selektiva distributionssystemet i parfymsektorn, missbruk av en
dominerande ställning i kabeldistributionssektorn, missbruk av en dominerande ställning i
telefonitjänstesektorn och bildandet av en kartell i försäkringsbranschen när det gäller fastställande av
premier och villkor för försäkringspolicyn på området för hälsovård och sjukförsäkring som täcker
sjukhuskostnader.

Tyskland

Regionala domstolar (Landgerichte) tillämpade EG:s konkurrensregler flera gånger, huvudsakligen för
att bedöma om artikel 85 eller en specifik gruppundantagsförordning skall tillämpas i de berörda fallen.
I andra fall avkunnades följande domar:
Regional domstol, Frankfurt am Main, dom av den 18 januari 1995, ref.: 3/8 O 142/91, (P-203/95)
Inget skadeståndsanspråk på grund av ett ensamhandelsavtal med ett exportförbud som bryter mot
artikel 85 i Romfördraget.
Stuttgarts högre regionala domstol, dom av den 17 mars 1995, ref.: 2 U 130/94, (P-100/95)
Partiell ogiltighet för ett distributionsavtal på grund av att det bryter mot §15 GWB
(prisskillnadsklausul) och artikel 85.1 i Romfördraget klausul om ensamhandel).
Stuttgarts högre regionala domstol, dom av den 19 maj 1995, ref.: 2 U (Kart) 28/95, (P-035/95)
Carpartner Autovermietung GmbH har inte brutit mot konkurrenslagen, särskilt inte eftersom den
nödvändiga begränsningen av konkurrens mellan aktieägarna enligt § 1 GWB inte har styrkts och
eftersom ingen märkbar effekt på handeln mellan medlemsstaterna har konstaterats så som krävs i
artikel 85 i Romfördraget (även: §§ 25.2 och 26.4 GWB).

Frankrike

De högsta domstolarna och appellationsdomstolarna har avkunnat fler än 30 domar, av vilka de
viktigaste är:

1) Appellationsdomstolen i Paris, första avdelningen, 27/1/95, C.M.S. Dental och Brasseler GmbH.
I detta mål ansåg appellationsdomstolen att "de kärande inte på allvar kunde hävda att handeln
inom gemenskapen inte skulle påverkas av ett franskt företags vägran att sälja till ett annat
franskt företag, då denna vägran avser produkter som tillverkats i Tyskland av Brasseler, som
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har en dominerande ställning inom en avsevärd del av gemenskapen och inriktar sig på
postorderföretag som har en marknadsandel på 15 % den franska marknaden för roterande
verktyg med diamantspets".

2) Appellationsdomstolen i Paris, första avdelningen, 3/2/95, Asia Motor France med flera.
De företag,däribland Asia Motor, som uteslutits från kvoterna för import av japanska fordon, har
överklagat konkurrensrådets beslut av den 18 januari 1994, då det i beslutet inte gavs något
erkännande av att det skulle finnas överenskommelser importörerna emellan. Särskilt vände man
sig mot det faktum att konkurrensrådet med utgångspunkt från bestämmelserna i artikel 9.3 i
förordning nr 17/62 ha de vägrat ta hänsyn till fakta rörande importkvoterna och endast hade
undersökt förfaranden som berörde utestängning från bilsalonger, och man begärde i andra hand
ett beslut om uppskov i väntan på förstainstansrättens och EG-domstolens slutgiltiga beslut i
målet. Appellationsdomstolen vidhöll att konkurrensrådets beslut var välgrundat samt påpekade
att förfarandet inte var avslutat eftersom kommissionens beslut att avvisa klagomålet hade
annullerats till följd av konsumentrådets (BEUC) dom av den 18 maj 199464. Det faktum att
kommissionen ännu inte hade skickat något meddelande om invändningar är inte av vikt i detta
fall. 

3) Kassationsdomstolen,avdelningen för handel, 14/2/95, Labinal mot appellationsdomstolen i Paris.
Kassationsdomstolen slår i denna dom särskilt fast att "om det är sant att förmåner, premier eller
rabatter som är kopplade till försäljningen av en viss produkt inte nödvändigtvis utgör olagliga
förfaranden förhåller det sig annorlunda här, då dessa förmåner, vilket också påpekas i
appellationsdomstolens dom, är särskilt skiftande och omfattande och härrör från ett företag som
dominerar en mycket snäv marknad i dess helhet, och då konkurrerande företag genom denna
dominans ej har möjlighet att bemöta dessa förfaranden genom att bevilja samma förmåner. Med
utgångspunkt från dessa yttranden och iakttagelser som ligger till grund för beslutet, kunde
appellationsdomstolen fatta beslut om att företaget Labinal gjort sig skyldigt till missbruk av en
dominerande ställning enligt artikel 86 i Romfördraget".

Irland

I fallet O'Neill mot jordbruksministern misslyckades en veterinär med ett klagomål enligt artikel 90
i fördraget gällande jordbruksdepartementets licenssystem för artficiell insemination av nötkreatur.
Veterinärens argument var, liknande det i fallet La Crespelle ECJ65, att departementet genom att skapa
geografiska monopolområden, där bara ett licensierat uppfödningsföretag kan verka, skapade en
dominerande ställning som företagen bara kan missbruka. Det anfördes att de tjänster som erbjöds av
de licensierade företagen var otillräckliga för kundernas behov. Ärendet har överklagats av den
målsägare som förlorade målet.

Italien

I endast en dom, avkunnad av appelationsdomstolen, första kammaren, den 28 juli 1995, hänvisade
en nationell domare till gemenskapens konkurrensbestämmelser. Denna domstol uttalade att
kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 beträffande tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på

                                                            

64 Mål nr T-37/92, REG. s. II-285.
65 Dom 1994, (C-323/93, Rec. s. I-5077).
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vissa kategorier av motorfordonsdistributions- och serviceavtal enbart skall tillämpas på avtal mellan
leverantörer och distributörer och inte på avtal mellan två distributörer.

Nederländerna

Genom en dom av den 22 december 1995, upphäver högsta domstolen (Hoge Raad) en dom som
avkunnats av domstolen i Den Bosch och processen hänskjuts till Haag. Domstolen i Den Bosch ansåg
att "bokkartellen"(boekenkartel) inte kan åtnjuta "interimistisk giltighet", för avtal som föregår
förordning nr 17 och som vederbörligen anmälts. Domstolen fattade detta beslut eftersom
"bokkartellen" med tiden genomgått en del omfattande förändringar. Denna åsikt bestreds inte under
appellationsförfarandet. Högsta domstolen har påpekat att denna utgångspunkt förblir giltig även efter
att målet hänskjutits. Följaktligen var domstolen i Den Bosch tvungen att avgöra huruvida artikel 85.1
är tillämplig i detta avseende. Eftersom det av domstolens argumentering inte framgick hur man hade
gjort detta konstaterande, slog högsta domstolen fast att domstolen i Den Bosch antingen hade
underlåtit att uppfylla sin skyldighet att motivera beslutet eller tolkat lagen på ett felaktigt sätt. Högsta
domstolen klargjorde att det i detta mål, som kom upp i en nationell domstol, fanns anledning att
vända sig direkt till Europeiska kommissionen innan en begäran om förhandsavgörande gjordes hos
Europeiska gemenskapernas domstol.
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VII - Statistik

A - Artiklarna 85 och 86

1. Verksamhet under 1995

1.1. Nya ärenden som inletts under 1995

Typ antal %

Anmälningar 368 65

Klagomål 145 26

Ex officio66 46 8

Totalt 559

1.2. Ärenden som avslutats under 1995

Genom formellt beslut Genom informellt förfarande

Förbud 85.1 5 administrativt brev 85.1 82

Förbud 86 administrativt brev 85.3 89

Icke-ingripandebesked 85.1 eller 86 1 Avvisning av klagomål (brev
artikel 6 eller brev före artikel 6)67

29

Undantag 85.3 3 Administrativt avslutande av
ärendet68

212

Avvisning av klagomål 5 Negativt administrativt brev 7

Totalt69 14 Totalt 419

                                                            

66 Ett ärende som är ex-officio har inletts på kommissionens eget initiativ.
67 Artikel 6 i kommissionens förordning nr 99/63 av den 25 juli 1963.
68 Ärenden som har avslutats eftersom avtalen inte längre var i kraft, eftersom effekterna var för obetydliga för att

motivera ytterligare överväganden, eftersom det rådde tvivel rörande klagomålen eller dessa hade dragits tillbaka eller
därför att undersökningar inte hade visat på något anti-konkurrensbruk.

69 Det totala antalet ärenden som avslutats genom formellt beslut överensstämmer inte med det totala antalet formella
beslut som fattats av kommissionen. De procedurmässiga besluten (såsom beslut i enlighet med artiklarna 11 och 14
i förordning nr 17) och interimsåtgärder är inte medräknade, varför flera ärenden kan avslutas genom ett och samma
beslut.
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2. Översikt över de senaste åtta åren

2.1. Utveckling av antalet ärenden

Ärenden som är under behandling i slutet av kalenderåret

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmälningar 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Klagomål  357  359  345  328  287  306  332 351

Ex officio  185  211  244  227  211  158  116 117

Totalt 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Utveckling av antalet inkomna ärenden

Nya ärenden som registrerats under året

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmälningar  376  206  201  282  246  266  236 368

Klagomål   83   93   97   83  110  111  140 145

Ex officio   44   67   75   23   43   27   16  46

Totalt  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3. Utveckling av antalet avslutade ärenden

Ärenden som avslutats under året

88 89 90 91 92 93 94 95

Formella beslut   25   11   13   21   34   14   33  14

Informella
förfaranden 

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Totalt  480  578  877  835 1124  748  558 433
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3. Övrig statistik

3.1. Procedurmässiga beslut

Under 1995 fattades i tio ärenden beslut där undersökning ålades. Totalt genomfördes 91
undersökningar, av vilka 87 skedde på grundval av artikel 14.3 och fyra på grundval av artikel 14.2
i förordning nr 17.

Den 6 septemer 1995 vände sig kommissionen genom beslut till Régie des Voies Aériennes, av vilka
vissa är av kommersiell karaktär, med en formell begäran om upplysningar enligt artikel 11 i
förordning 17/62. RVA hade tre gånger vägrat att svara på den begäran om upplysningar som
kommissionen sänt dem i syfte att inhämta nödvändig information för att kunna bedöma om det
klagomål som framförts mot RVA av Board of Airlines Representatives i Belgien är befogat.

3.2. Strukturellt samverkande samriskföretag

Under 1992 aviserade kommissionen att den framdeles hade för avsikt att införa en administrativ
deadline vid behandlingen av ärenden som gäller samriskföretag enligt artikel 85.1, i den mån
transaktionen i fråga resulterar i strukturförändringar för de inblandade företagen. Kommissionen
förklarade att den skall sträva efter att inom två månader efter mottagandet a en komplett anmlan sända
antingen ett administrativt brev eller ett varningsbrev till företag som lämnar in sådana anmälningar.
Även om en sådan deadline inte är rättsligt bindande för kommissionen, ansågs det vara viktigt att dess
avdelningar ger de företag som företar viktiga investeringar i sådana projekt ett snabbt svar avseende
transaktionens förenlighet med konkurrensreglerna.

Antalet anmälda ärenden 15

Antal ärenden som behandlats framgångsrikt inom tvåmånadersperioden genom
ett administrativt brev

 2

Antal ärenden som behandlats framgångsrikt inom tvåmånadersperioden genom
ett varningsbrev

 5

Antal sådana ärenden där tvåmånadersregeln inte tillämpats  870

                                                            

70 En deadline på två månader tillämpades inte av följande skäl: det var inte tillämpligt med ett snabbare förfarande (3),
anmälan var inte komplett (2), administrativ försening (2), avbrytande av förfarandet (1).
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3.3. Ärenden som avslutats med administrativt brev under 1995

Ärende
nummer

Titel Datum för
av-slutande

Offentliggörande71 Typ av
administra-
tivt brev72

35035 HAMECH + CROWN 3-jan-95 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

4-jan-95 -3

34943 FLOGAS 5-jan-95 -3

35190 LOEWE BINATONE 12-jan-95 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-jan-95 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-jan-95 -1

35004 TRITECH + 2 16-jan-95 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16-jan-95 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-jan-95 -1

34855 ETS 19-jan-95 -1

34491 COSTAIN 24-jan-95 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-jan-95 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-jan-95 -1

35038 JETHONE 27-jan-95 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 1-feb-95 -1

35226 TI + SAMSUNG 1-feb-95 E G T n r C 3 3 0 ,
26.11.1994

-1

35188 TREFILARBED BISSEN+GRIPPLE+FACEY 2-feb-95 -2

35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

7-feb-95 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 9-feb-95 -1

35122 MONSANTO+BAYER 9-feb-95 -1

35154 EUPC 10-feb-95 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-feb-95 -2

34630 BWEL + 5 13-feb-95 -2

34974 SYNON 16-feb-95 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-feb-95 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-feb-95 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28-feb-95 -2

35303 RENAULT+MATRA 3-mar-95 -1

34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 3-mar-95 -2

35291 SMMT 3-mar-95 -2

34793 ARC 7-mar-95 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 9-mar-95 -2

                                                            

71 Hänvisning till anmälan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning ("Carlsberg Notice" - se den tjugotredje
konkurrensrapporten, punkt 196 - och/eller offentliggörande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17/62).

72 -1 Icke-ingripandebesked 85.1 eller 86
-2 Undantag 85.3
-3 Överensstämmelse med gruppundantag
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32680 IATA 10-mar-95 -3

33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
INTERCONNECTOR)

13-mar-95 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13-mar-95 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16-mar-95 -3

35157 MAMMOET
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN
SEUMEREN

20-mar-95 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-mar-95 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28-mar-95 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-mar-95 -3

34355 SNAT+SEALINK 30-mar-95 EGT nr C 82, 19.3.1994 -2

32385 SEALINK + SNCF 30-mar-95 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-mar-95 -1

35310 WARDLE+ ROVER 1-apr-95 -2

34960 MERCURY PERSONAL 4-apr-95 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 4-apr-95 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 5-apr-95 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 5-apr-95 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 6-apr-95 EGT nr C 223, 11.8.1994 -1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

6-apr-95 EGT nr C 223, 11.8.1994 -1

35138 EXXON+HOECHST 6-apr-95 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10-apr-95 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11-apr-95 -1

33970 KANZAN+4 11-apr-95 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-apr-95 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-apr-95 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-apr-95 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-apr-95 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19-apr-95 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-apr-95 -3

34172 BOSCH 25-apr-95 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26-apr-95 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-apr-95 -2

35349 DAF+VIALLE 3-maj-95 -2

35430 IBM + HAVANT 10-maj-95 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12-maj-95 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-maj-95 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15-maj-95 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-maj-95 -2

34970 DANAEG 18-maj-95 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-maj-95 -2

35198 CARLSBERG+CONAGRA EUROPE+DANISH
MALTING GROUP

19-maj-95 -1
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35292 RABOBANK+ROBECO 22-maj-95 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-maj-95 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-maj-95 EGT nr C 23, 28.1.1995 -2

35205 LUPACK + STORK 29-maj-95 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-maj-95 -1

35440 HIMSA+4 30-maj-95 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-maj-95 E G T n r C 3 7 7 ,
31.12.1994

-2

34804 M D FOODS + FDB 31-maj-95 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 1-jun-95 -2

35373 RAM+ERICSSON 7-jun-95 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 8-jun-95 -2

35030 GPTCSL 12-jun-95 -1

35186 GROLSCH + DBH 13-jun-95 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-jun-95 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14-jun-95 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15-jun-95 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-jun-95 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS

20-jun-95 -1

34931 CYANAMID+MACK 20-jun-95 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22-jun-95 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22-jun-95 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-jun-95 EGT nr C 73, 25.3.1995 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-jun-95 EGT nr C 130, 12.5.1994 -2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28-jun-95 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3 28-jun-95 EGT nr C 107, 28.4.1995 -2

35521 BROWNING + ZEBCO 29-jun-95 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 5-jul-95 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 5-jul-95 EGT nr C 117, 12.5.1995 -2

35156 CEMBUREAU 6-jul-95 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 6-jul-95 -2

35272 ASECA 12-jul-95 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13-jul-95 -1

34656 EIBA + 71 13-jul-95 -1

34631 SONY EUROPA+10 14-jul-95 E G T n r C 3 2 1 ,
27.11.1993

-1

35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14-jul-95 -1

35369 MODELIA 19-jul-95 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-jul-95 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24-jul-95 -1

35279 DELTA
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTICAL
PROJECTS+5

24-jul-95 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-jul-95 -2

35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-jul-95 -2
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35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-jul-95 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-jul-95 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31-jul-95 -2

35356 DTZ+CB+29 1-aug-95 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 7-aug-95 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 7-aug-95 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-aug-95 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-aug-95 -1

34927 NFC + 5 31-aug-95 -2

34945 SRC 31-aug-95 -2

35233 ENS 31-aug-95 -2

35319 BASF+11 1-sep-95 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 4-sep-95 -1

35043 DUFALCO + 5 5-sep-95 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

6-sep-95 -1

34564 VVE 6-sep-95 -1

35606 TETRA MOU 7-sep-95 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 7-sep-95 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 8-sep-95 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 9-sep-95 -2

35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11-sep-95 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-sep-95 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-sep-95 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS CARTEL+8
(EX EFTA 0001)

13-sep-95 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-sep-95 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-sep-95 -3

35021 JSJ+THORITE 21-sep-95 -3

35178 POLOCO 25-sep-95 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL AUTOMOTIVE 27-sep-95 -2

35006 ETSI 2-okt-95 EGT nr C 76, 28.3.1995 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 2-okt-95 -1

35542 FEV+DSP 2-okt-95 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 2-okt-95 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 2-okt-95 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS 2-okt-95 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 4-okt-95 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13-okt-95 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23-okt-95 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27-okt-95 EGT nr C 217, 22.8.1995 -1

35496 OPTECH+SAAB 27-okt-95 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-okt-95 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 8-nov-95 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13-nov-95 -1
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35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-nov-95 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14-nov-95 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-nov-95 -2

34799 CBA + 3 22-nov-95 EGT nr C 211,15.8.1995 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-nov-95 EGT nr C 23, 28.1.1995 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-nov-95 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-nov-95 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27-nov-95 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27-nov-95 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27-nov-95 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-nov-95 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-nov-95 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 7-dec-95 EGT nr C 200, 4.8.1995 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12-dec-95 -3

35632 NORWEB+TDSI 15-dec-95 -2

B - Koncentrationsförordningen

1. Mottagna anmälningar

91 92 93 94 95

Anmälda ärenden 63 60 58 95 110

Tillbakadragna anmälningar 0 3 2 5 4

Totala antalet fall som avslutats genom slutligt
beslut

60 59 57 88 109

2. Beslut enligt artikel 6

91 92 93 94 95

Artikel 6.1 a 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Artikel 6.1 b 50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Artikel 6.1 c 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Totalt 61 100% 60 100% 57 100
%

91 100
%

109 100
%

Ärenden där företag
accepterats under fas
1 3 4 0 2 2
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3. Beslut enligt artikel 8

91 92 93 94 95

Artikel 8.2 med villkor
och förpliktelser

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Artikel 8.2 utan villkor
och förpliktelser

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Artikel 8.3 förbud 1 20% 1 20% 2 29%

Totalt 5 100% 4 100
%

3 100
%

5 100% 7 100
%

Artikel 8.4
upphävandeföreskrift

Artikel 8.5 upphävande
av tidigare fattat beslut

4. Referensbeslut 

91 92 93 94 95

Artikel 9 (till en medlemsstat) 1 1 1

Artikel 22.3 (till kommissionen) 1 1

5. Procedurmässiga beslut

91 92 93 94 95

Artikel 7.2 fortsatt uppehåll 4 3 3 12 12

Artikel 7.4 avslutat uppehåll 1 2 3 0 3

Artikel 4.2 förordning nr 2367/90
anmälningar som förklarats ofullständiga

2 2
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C - Artiklarna 65 och 66 i Parisfördraget

1. Nya ärenden som inletts under 1995

Nya ärenden som inletts under 1995

Anmälningar 35

Klagomål 1

Ex officio -

Totalt 36

2. Ärenden som är under behandling i slutet av året

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmälningar 12 6 1

Klagomål 6 10 5

Ex officio 4 2 1

Totalt 14 15 38 47 42 22 18 7

3. Utveckling av antalet inkomna ärenden

88 89 90 91 92 93 94 95

Anmälningar 36 70 93 106 56 40 44 35

Klagomål 1 5 7 7 3 3 12 1

Ex officio 1 4 6 7 1 3 7 -

Totalt 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Utveckling av antalet avslutade ärenden

88 89 90 91 92 93 94 95

Formella beslut 18 12 33 31 10 6 13 7

Informella
förfaranden73

19 44 64 94 70 48 46 37

Totalt 37 56 97 125 80 54 59 45

                                                            

73 Det "informella" förfarandet innefattar brev med undantag enligt beslut nr 25-67 enligt Parisfördraget, vilka anses
formellt avsluta ett anmält ärende, och administrativa brev enligt artikel 65 i Parisfördraget.
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D - Undersökningar enligt Parisfördraget - Kontroll av den skattepliktiga
kol- och stålproduktionen (artiklarna 49-50 i Parisfördraget)

1991 1992 1993 1994 1995

Kontroll av produktion 110 76 103 71 114

E - Statligt stöd

1. Nya ärenden som registrerats under 1995

Anmält stöd N 680 85%

Icke anmält stöd NN 113 14%

Granskning av stöd E 10 1%

Totalt 803 100%

2. Ärenden som undersökts fram till den 31 december 1995

Anmält stöd N 219 58%

Icke anmält stöd NN 99 26%

Granskning av stöd E 18 5%

Inledande av
förfarande

C 39 11%

Totalt 375 100%

3. Ärenden som avslutats under 1995

genom beslut av kommissionen genom återkallande från register

Anmält stöd N 493 81% på begäran av
medlemsstat 48 79%Icke anmält stöd NN 58 9%

Granskning av stöd E 16 3% ärenden rörande
regeln om
försumbart stöd

13 21%

Inledande av förfarande C 40 7%

Totalt74 607 100% Totalt 61 100%

                                                            

74 Antalet ärenden som har avslutats är lägre än antalet beslut av kommissionen, eftersom mer än ett beslut kan fattas.
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4. Beslut som fattats av kommissionen under 199575

Ingen invändning 504 81.8%

Förfarande enligt artikel 93.2 i
Romfördraget eller enligt artikel
6.4 i beslut 3855/91/EKSG

Inledda76 57 9%

Avslutade 22 3.5%

Negativa77 9 1.5%

Villkorliga 5 1%

Andra beslut78 22 3.5%

Totalt 619 100%

5. Sammanfattning

Beslut fattade av kommissionen
under 19..

88 89 90 91 92 93 94 95

Ingen invändning 303 259 415 493 473 399 440 504

Förfarande enligt
artikel 93.2 i
Romfördraget eller
enligt artikel 6.4 i
beslut 3855/91
/EKSG

Inledda79 36 36 34 54 30 32 40 57

Avslutade 20 21 20 28 25 19 15 22

Negativa80 14 16 14 7 8 6 3 9

Villkorliga 9 0 0 2 7 1 2 5

Andra beslut81 28 11 9 13 9 10 27 22

Totalt 410 343 492 597 552 467 527 619

                                                            

75 Inkluderar inte rådets beslut enligt tredje stycket i artikel 93.2 i Romfördraget eller enligt artikel 95 i Parisfördraget.
76 Inkluderar utvidgning av förfaranden som redan inletts.
77 Inkluderar delvis negativa beslut.
78 Dvs., lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 i Romfördraget och beslut som fattats med samtycke av rådet enligt artikel

95 i Parisfördraget.
79 Inkluderar utvidgning av förfaranden som redan har inletts.
80 Inkluderar delvis negativa beslut.
81 Dvs., lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 i Romfördraget och beslut som fattats med samtycke av rådet enligt artikel

95 i Parisfördraget.
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6. Sammanfattning: Beslut fördelade på medlemsstater

Beslut som fattats av
kommissionen under 199582

Ö B DK TY G SP Fi F IR I L NL P Sv FK EU

Ingen invändning 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Förfarande
enligt artikel
93.2 i
Romfördraget
eller enligt
artikel 6.4 i
beslut
3855/91/EKSG

Inledda83 3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Avslutade 0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Negativa84 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Villkorliga 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Andra beslut85 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Totalt 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

82 Innefattar inte rådets beslut enligt tredje stycket i artikel 93.2 i Romfördraget eller enligt artikel 95 i Parisfördraget.
83 Inkluderar utvidgning av förfaranden som redan har inletts.
84 Inkluderar delvis negativa beslut.
85 Dvs., lämpliga åtgärder enligt artikel 93.1 i Romfördraget eller beslut som fattats med samtycke av rådet enligt

artikel 95 i Parisfördraget.
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VIII - Studier

Under loppet av 1995 begärde generaldirektorat IV 25 studier,varav 18 har avslutats. Av dessa rörde
sex studier ärenden och måste förbli konfidentiella. Ett offentliggörande av de tre följande studierna
är planerat eller har redan genomförts.

Konkurrensaspekter på sammanlänkningsavtal inom telekommunikationssektorn
(Fransk titel: Aspects concurrentiels des accords d'interconnexion dans le secteur des
télécommunications)

Avsikten med studien var att fastställa vilka grundprinciper i den europeiska konkurrenslagstiftningen
som är tillämpliga, nu och inom en överskådlig framtid, avseende sammanlänkningsavtal som sluts
mellan telekommunikationsoperatörer och/eller tjänsteleverantörer. Med studiens hjälp skulle ett
meddelande eller en undantagsförordning för avtal av detta slag kunna sammanställas.

De huvudsakliga slutsatser som dras i studien är följande:
- Det är absolut nödvändigt att kommissionen inrättar ett formellt ramverk för att fastställa hur

konkurrensreglerna ska tillämpas på sammanlänkningsavtal. Fastställandet av detta ramverk kan
delas upp i två etapper: först genom ett meddelande från kommissionen tillsammans med direktivet
om tillhandahållande av öppna nät/sammanlänkning och sedan genom fastställande av en råds-
förordning.

- Konkurrensreglerna är tillämpliga på sammanlänkningsavtal i de allra flesta fall, med tanke på de
berörda operatörernas dominerande ställning och i vissa fall när de nya operatörerna uppnår
avsevärd styrka på marknaden.

- Vid analys av sammanlänkningsavtalen är det två marknader som har relevans: marknaden för
tillträde till kundkretsen och marknaden för tillhandahållande av tjänster till samma kunder. Detta
är av särskild vikt för att fastställa huruvida operatörer i icke -dominerande ställning på
tjänstemarknaden måste sluta sammanlänkningsavtal med konkurrenter som önskar få tillträde till
dessas kundkrets. I det framtida formella ramverket ligger tyngdpunkten på dessa marknader och
de tillhörande dominanskriterierna.

- Genom uppkomsten av en konkurrenskraftig marknad bör behovet av en sträng tillämpning av
konkurrensreglerna minska och prövnings/skiljedomsförfarandet bör förbehållas ett ingripande av
kommissionen eller konkurrensmyndigheterna.

Denna studie offentliggjordes under 1995, ref. nr CM-90-95-801-EN-C.

Konkurrensaspekter på tjänsteleverantörers tillträde till de resurser som
telenätoperatörerna förfogar över
(Fransk titel: Aspects concurrentiels de l'accès de prestataires de services aux ressources des opérateurs
de réseaux de télécommunications)

Avsikten med studien är att
- fastställa vilka grundprinciper i den europeiska konkurrenslagstiftningen som är tillämpliga, nu och

inom en överskådlig framtid, avseende tillträdesavtal som sluts mellan
telekommunikationsoperatörer och/eller tjänsteleverantörer. Med studiens hjälp skulle ett
meddelande eller en undantagsförordning för avtal av detta slag kunna sammanställas

- fastställa huruvida slutsatserna i studien är kan tillämpas generell avseende tillträde till de resurser
som tjänsteleverantörerna förfogar över, särskilt till innehållet i multimediatjänsterna,
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- informera företagen om rambestämmelserna med åtminstone så stor säkerhet att marknaden kan
utvecklas.

Studien bygger på en analys av fyra scenarier rörande tjänsteleverantörers tillträde samt av den
tillämpliga lagstiftningen för vart och ett av fallen.

De huvudsakliga slutsatser som dras i studien är följande:
- Det är av största vikt att kommissionen inrättar ett formellt ramverk för att fastställa hur

konkurrensreglerna ska tillämpas på tillträdesavtal. Fastställandet av detta ramverk kan delas upp
i två etapper: först genom ett meddelande från kommissionen tillsammans med direktivet om
tillhandahållande av öppna nät/sammanlänkning och sedan genom fastställande av en råds-
förordning. Framförallt är det nödvändigt att med största möjliga precision fastställa vilka de
"nödvändiga resurserna" och de "relevanta marknaderna" är.

- Det kan ej heller uteslutas att direktivet om tillhandahållande av öppna nät/sammanlänkning kan
komma att kompletteras av ett direktiv genom vilket de nuvarande operatörerna åläggs ett antal
förpliktelser gentemot de tjänsteleverantörer som inte har något eget nät. Artikel 90 kan komma
att utgöra en tillräcklig grund för ett sådant direktiv

- Konkurrensreglerna är på samma sätt tillämpliga i de flesta fall på sammanlänkningsavtal och avtal
om tillträde för tjänsteleverantörer.

Effektivt samarbete med de nationella telekommunikationsmyndigheterna
(Fransk titel : Coopération efficace avec les autorités nationales de télécommunications)

Avsikterna med studien är följande:
- Att främja att gemenskapens konkurrenspolitik tillämpas på nationell nivå är ett av kommissionens

mål. Det har lagts fram allmänna förslag i detta avseende för att en viss grad av decentralisering
skall uppnås. Dessa bör granskas för att säkerställa att de ekonomiska operatörernas och
konsumenternas rättigheter och behov beaktas. Med tanke på att det finns nationella
tillsynsmekanismer inom telekommunikationssektorn är det nödvändigt att fastställa till vilken grad
dessa myndigheter kan medverka i decentraliseringen av tillämpningen av konkurrensreglerna. När
detta fastställs måste man också beakta att det finns regler som kompletterar gemenskapens
konkurrensregler (ONP-principerna);

- Med tanke på att de nationella tillsynsmekanismerna begränsas av lagstiftningen, måste det
fastställas om det är nödvändigt med en tillsynsmyndighet inom gemenskapen och hur dess
verksamhet skulle kunna sammankopplas med den verksamhet som bedrivs av generaldirektorat
IV.

- Det är nödvändigt att fastställa en referensposition dels inför regeringskonferensen 1996 och dels
inom det specifika ramverket för sammanlänkningsavtal mellan telenätoperatörer

De huvudsakliga slutsatser som dras i studien är följande:
- Frågan om ett effektivt samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och de nationella

konkurrensmyndigheterna är starkt knuten till möjligheten till kontinuerligt utbyte av information.
Detta är i sin tur beroende av en omarbetning av fördraget och vissa förordningar.

- Det finns förslag till fyra möjliga tillvägagångssätt:
- Inrättande av en oberoende europeisk tillsynsmyndighet.
- Inrättande av en institution för koordination av befintliga myndigheters verksamhet.
- Stärkande av befintliga kommittéer.
- Inrättande av en "task force" inom generaldirektorat IV. De nämnda tillvägagångssätten är

komplement och möjliggör att man gradvis närmar sig problemet med informationsutbyte för
att åstadkomma ett bättre samarbete utan att vara beroende av en omarbetning av fördraget.
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I nuläget planeras inget offentliggörande av följande nio studier då intresset för dessa är begränsat
utanför kommissionen.

Gemenskapsregler för stöd till syntetfiberindustrin
(Fransk titel: Le code des aides à l'industrie des fibres synthétiques)

Studien har två primära syften som är
- att bedöma gemenskapsreglernas effektivitet (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C

346, 30.12.1992 med tillägg - se nr C 224, 12.4.1994 och nr C 142, 8.6.1995) som
konkurrenspolitiskt instrument och dess mer omfattande effekter sedan 1977,

- att med tanke på strukturförändringarna inom industrin och på den syntetfibermarknad som nu
omfattas av gemenskapsreglerna fastställa huruvida det föreligger tillräckligt starka skäl att
fortsätta att upprätthålla någon form av kompletterande kontroll avseende statligt stöd till
syntetfiberindustrin.

De slutsatser som drogs i dessa frågor är följande:
- Historiskt sett har gemenskapsreglerna för stöd till syntetfiberindustrin varit ett effektivt

hjälpmedel för att återställa ett mått av stabilitet inom syntetfibersektorn och för att förhindra
snedvridning av konkurrensen genom att ökningen av fiberproduktionskapacitet inom EES
härigenom begränsades i en tid av kriser

- Komplementerande kontroll skall utövas fortsättningsvis då ett beslut om att detta skall upphöra,
när det inte finns någon alternativ icke-sektoriell kontrollmetod, troligtvis skulle leda till att de
problem som var orsaken till att gemenskapsreglerna introducerades 1977 skulle återuppstå.

Framtida kontroll av statligt stöd till syntetfiberindustrin
(Fransk titel: Le futur contrôle des aides d'Etat à l'industrie des fibres synthétiques)

Enligt rekommendationerna avseende de åtgärder genom vilka kommissionen skall fortsätta att
begränsa medlemsstaternas möjligheter att bevilja statligt stöd till förmån för en utvidgning av
produktionen av fiber och garn som utvinns från vissa polymerer skall kommissionen endast godkänna
de stöd som uppfyller vissa krav(avseende den effekt som stödet skulle få på de relevanta marknaderna
och avseende den tänkta förmånstagarens tillväxtkapacitet, företagets storlek samt den grad av
nyskapande som ligger i företagets produkter).

Studie av den nederländska TV-marknaden
(Fransk titel: Etude sur le marché de la télévision néerlandaise)

Denna studie har gjorts inom ramen för undersökningen av ärende nr IV/M553
RTL/VERONICA/ENDEMOL.

Avsikten med studien var att ta fram fakta och information till kommissionen med tanke på den
framtida utvecklingen av den nederländska TV-marknaden(i synnerhet avseende TV-reklam- och
tittarmarknaderna. Studien hade följande uppläggning:
- En kort översikt av den nederländska TV-marknaden under de senaste sex åren.
- De viktigaste variablerna för förståelse av den framtida utvecklingen av marknadsandelarna på TV-

reklammarknaden.
- Åskådliggörande av den ekonometriska modell som utarbetats för studien och som är avsedd att

vara till hjälp för att förutsäga den framtida utvecklingen av marknadsandelarna på marknaden för
TV-reklam, samt de antaganden som förutsägelserna bygger på.
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- De resultat som erhållits genom modell-undersökningen, dvs. en förutsägelse om HMG:s
marknadsandelar på TV-reklammarknaden, baserat på olika marknadspositioner på tittarmarknaden
och en kort analys av resultaten. Om HMG skulle inneha den marknadsposition som det troligast
att företaget skulle inneha på tittarmarknaden skulle samriskföretaget uppnå en marknadsandel på
minst 60 % på marknaden för TV-reklam.

Studie av statligt stöd till textil- och beklädnadsindustrin
(Fransk titel: Etude sur les aides d'Etat à l'industrie du textile et de l'habillement)

Avsikterna med studien är:
- Att göra en utvärdering av den nuvarande strukturella situationen inom textil- och

beklädnadsindustrin samt av utvecklingen sedan 1971;
- Att möjliggöra för kommissionen att avgöra huruvida det, med tanke på strukturförändringarna

inom industrin och på den textilmarknad som omfattas av meddelandena, finns tillräckliga skäl
för att fortsätta att begränsa medlemsstaternas möjlighet att bevilja stöd till denna industri, genom
ytterligare kontroll utöver vad som generellt gäller för alla industrisektorer.

De huvudsakliga slutsatser som dras i studien är följande:
- De strukturella svårigheter som industrin mötte under 1970-talet har till stor del övervunnits.
- Sektorns betydelse gentemot övrig industri har minskat under de två senaste årtiondena.
- capacity utilisation is close or in excess of that one in the overall industry;
- Denna industrisektor består övervägande av små och medelstora företag.
- Det är knappast möjligt att uppskatta vilken betydelse som gemenskapens riktlinjer för stöd till

sektorn har.

I studien rekommenderas
- att riktlinjerna avskaffas, och
- att de horisontella riktlinjerna stärks.

Effekter av regionalt investeringsstöd
(Fransk titel: Impact des aides régionales à l'investissement)

Studien grundar sig på forskning/studier av engelsk-, fransk- och tyskspråkig litteratur, artiklar som
ger den teoretiska utvecklingen eller sådana empiriska resultat som kan vara till nytta när
kommissionen utarbetar en metod för undersökning av regionalt stöd. I studien beskrivs och
kommenteras kritiskt de artiklar som anses vara av intresse och det finns också en förteckning över
andra artiklar och en sammanfattning av de lärdomar som kan dras härav.

Företagens agerande och marknadsjämvikt ur konkurrenssynpunkt
(Fransk titel: Le comportement des entreprises et l'équilibre du marché : une approche du point de vue
de la concurrence)

I studien beskrivs de olika konkurrensproblemen ur ekonomisk synvinkel. Problemen behandlas på ett
didaktiskt sätt. Varje situation illustreras med ett diagram som åtföljs av förklaring av diagrammet.
Grundavsikten var att tillhandahålla ett stödmaterial för de funktionärer som har som uppgift att
undervisa om basteorin (det är behovet av regelbunden undervisning kring basteorin i central- och
östeuropeiska länder som ligger till grund för denna studie).

KONK. RAP. 1995



Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen 325

Studie av internationell konkurrens (3 etapper)
(Fransk titel: Etude sur la concurrence internationale (3 phases))

Etapp 1: En jämförande studie av bilaterala överenskommelser om utbyte av konfidentiell information
(Etude comparative des accords bilatéraux pour l'échange d'informations confidentielles)

Vid den analys av de frågeställningar som uppkommer kring utbyte av information
konkurrensmyndigheter emellan som gjorts med avsikt att förbereda ett diskussionsunderlag till
diskussionerna vid OECD-mötet har det tydligt visat sig att det är långt ifån tydligt på vilket sätt olika
typer av konfidentiell information skall definieras och användas inom gemenskapen. Dessa
frågeställningar är av avsevärd betydelse för ett eventuellt andra-generationens avtal med
konkurrensmyndigheten i USA eftersom kommissionen behöver känna till vilka begränsningar som
finns för eventuella utbyten av konfidentiell information, innan förhandlingarna inleds. I studien
undersöks reglerna/bestämmelserna såsom de behandlas i Europadomstolens rättspraxis och i tidigare
årsrapporter från generaldirektorat IV.

Etapp 2 : En jämförande analys av de sanktioneringsbefogenheter som medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter har, av vilka befogenheter de har att göra undersökningar och av
internationella överenskommelser mellan medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.
(Analyse comparative des pouvoirs de sanctions des autorités compétentes en matière de concurrence
dans les Etats membres, de leurs pouvoirs d'investigation et de leurs accords internationaux)

En sammanfattning av denna etapp i studien har offentliggjorts i tidskriften "Competition Policy
Newsletter" Band 1 - nr 4 - våren 1995.

Etapp 3 : Utarbetning av "European Competition Forum report" (Elaboration du rapport sur le
Forum européen de la Concurrence)

En sammanfattning av denna etapp i studien har offentliggjorts i tidskriften "Competition Policy
Newsletter" Band 1 - nr 5 - våren 1995.

Den östtyska kemiska industrins livsduglighet
(Titre français : Viabilité de l'industrie chimique est-allemande)

Studien var ursprungligen inriktad på den östtyska kemiska industins livsduglighet. Strax efter att
studien påbörjats privatiserades och såldes företagen Buna, SOW och delar av Leuna (BSL) till Dow
Chemical som understöddes av avsevärda bidrag från Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS) (en av efterträdarna till Treuhandanstalt (THA)). Följaktligen var det inte bara
nödvändigt utan också lämpligt att den person som kontrakterats för att göra studien (hädanefter kallad
författaren) framförallt undersökte det nyligen inrättade företaget BSL:s livsduglighet.

Efter att ha gjort en historik över företaget i fråga undersökte författaren Dow i dess egenskap av
lämplig industripartner och granskade särskilt Dow:s affärsplaner avseende investeringar vid Bunas,
SOW:s och Leunas anläggningar. Efter kommersiella och driftsmässiga överväganden som exempelvis
hur det nya konstruktionsprogrammet skulle optimeras framkom att den uppbyggnadsstruktur som Dow
valt är optimal. De totala investeringar som finansierats av BvS och ytterligare kostnader finansiellt
stöd ställs, enligt författaren, mot avsevärda oundvikliga kostnader för BvS om en komplett
nedläggning skulle bli verklighet. Kostnaderna för investeringsprogrammet var också avsevärt lägre
än för nybyggnation på obebyggt område.
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Projektets livsduglighet granskades ur marknadsföringssynpunkt och det gjordes ekonomisk bedömning
av en cash-flow-förhandsanalys, en historisk cash-flow-analys och en konkurrens analys (i jämförelse
med konkurrenterna). Att man använde sig av en jämförande metod resulterade att det framkom att
det omstrukturerade industrikomplexet kommer att bli konkurrenskraftigt till storleken och att de större
kostnadselementen ger konkurrenskraft då det genom dessa säkerställs högre produktivitet och
effektivitet samt lägre fasta kostnader. Den slutsats som kunde dras efter undersökningen var att alla
livsduglighetstesterna får ett positivt utfall.

Genom studien bekräftas att det genom de avsevärda summor som BvS bidragit med för
privatiseringen och omstruktureringen av BSL och dess många anläggningar som sinsemellan är
beroende av varandra och som oftast är ålderdomliga, kan utgöra en miljörisk och har höga
driftskostnader, efter omstruktureringen och genomförandet av Downs affärsplan, enligt vilken
produktion och konsumtion av nyckelråvaror bringas i jämvikt medan produktlogistiken minimeras
tack vare de omstrukturerade och delvis nya anläggningarna inom området för härledda produkter och
trots att bidragen begränsats till det absolut nödvändigaste, skapas större produktivitet och effektivitet
och allmän livsduglighet.

Efterföljande utvärdering av ett urval av viktiga ärenden kring statligt stöd inom ramen
för utarbetandet av ett horisontellt ramverk
(fransk titel: Evaluation ex-post du projet d'encadrement horizontal au moyen d'une sélection de cas
importants d'aides d'Etat)

Den europeiska gemenskapen undersöker kontinuerligt system för statligt stöd och ärenden inom
ramarna för de olika sektorernas rambestämmelser för statligt stöd, i vilka de tillämpliga reglerna för
respektive industrisektor fastställs.

För närvarande diskuterar man inom kommissionen ett förslag med vilket man försöker ersätta dessa
sektoriella regler med ett horisontellt ramverk i vilket det skulle fastställas identiska bedömningsregler
för projekt med en investeringsvolym på över 50 miljoner ecu. Reglerna skulle gälla för alla
industrisektorer. Innan förslaget tillämpas i praktiken måste det utvärderas vilka effekter det
diskuterade ramverket kan få genom att man tittar på vilka konsekvenser det kan få för ett begränsat
antal gamla ärenden.

I studien utvärderas således vilka effekter de föreslagna reglerna skulle ha fått på den acceptabla
stödnivån i ett antal typiska stora ärenden. I samarbete med de ansvariga vid kommissionens enheter
har 17 ärenden inom olika industrisektorer i åtta medlemsstater som fått regionalstöd valts ut. I studien
tillämpas de föreslagna reglerna i utkastet till det horisontala ramverket på dessa ärenden.
Kommissionen tillhandahöll en viss mängd information som fanns tillgänglig i stödanmälningarna.
Ytterligare information fick konsulten, med hjälp av kommissionens enheter, inhämta från
medlemsstaterna,företag eller från andra källor som stod till förfogande. Uppgifter av relevans för
bedömningen är bland annat sådant som rör projektets natur (nybyggnation, omstrukturering
(greenfield, brownfield)), investeringsvolym, nya arbetstillfällen, det mervärde som skapas genom
projektet, överkapacitet på den relevanta marknaden och stödmottagarens eventuella
marknadsdominans. Det var framförallt de sistnämnda faktorerna som måste bedömas i studien på
grundval av oberoende uppgifter och författarens kunskaper om marknaden.

Den slutliga rapporten visar att förhållandet kapital/arbete ger en avsevärd sänkning av den acceptabla
stödintensiteten och att överkapacitetselementet i konkurrensfaktorn ofta också spelar in. I allmänhet
gav tillämpningen av reglerna på de 17 ärendena tillåtna stödintensiteter som låg avsevärt längre ner
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under respektive regionaltak. I rapporten finns även kommentarer till hur de olika de olika faktorerna
definieras.

Dessutom slutfördes, under loppet av 1995, sju studier som beställts under föregående år. En av dessa
har offentliggjorts. Tre andra studier kommer eventuellt att offentliggöras längre fram. De resterande
tre studierna behandlar ärenden och måste förbli konfidentiella.

Konkurrensaspekter på prissättning av tillträde till nätverk
(Fransk titel: Aspects concurrentiels de la tarification de l'accès aux réseaux)

I studien beskrivs den senaste tidens tendenser inom den ekonomiska doktrinen och då framförallt
teorin rörade reglering av prissättningsystemen för tillträde till nätverk (telekommunikationsnät,
elektriska nät etc).

Studien görs ur en konkurrensmyndighets synvinkel. Det gäller att undersöka, med utgångspunkt från
den aktuella ekonomiska teorin, vilket tillvägagångssätt som bäst lämpar sig, ur teoretisk och praktisk
synvinkel, för att utvärdera i vilken mån de avgifter som teleoperatörerna kräver hämmar
konkurrensen.

Gemenskapens ramlagstiftning (artiklarna 86, 85, 90, etc.) beaktas för att de slutsatser som dras skall
vara förenliga med gemenskapsrätten så som den tolkas av domstolen.

Som bakgrund, diskuteras i studien fördelar och nackdelar hos "efficient component pricing"-teorin
(Baumol-Willig) och dess varianter (Laffont-Tirole).

Studien avslutas med att man rekommenderar ett tillvägagångssätt som baseras på ett tak som beräknas
med utgångspunkt från en schablonmässig ökning (50 %, 100 %, etc.) som är en omvänd beräkning
av nätoperatörens slutliga marknadsandel.

I studien påpekas särskilt att det är viktigt att ge konkurrensmyndigheten en tillräcklig marginal för
egen tolkning inom ramen för tillämpningen av artikel 86 på problemen med tillträdesavgifter, då det
utan denna marginal är omöjligt att, i praktiken, skapa konkurrens på grund av problem med
bevisningen och den besvärliga informationssituationen.

Den nya industriekonomin och erfarenheter av koncentrationskontroll - nya lärdomar
angående kollektiv dominans?
(Fransk titel: La nouvelle économie industrielle et la pratique du contrôle des concentrations - de
nouvelles leçons à propos de la domination collective ?)

Studien är en uppdatering av en tidigare studie som offentliggjordes 1987 med titeln "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik". I den tidigare
studien analyseras de faktorer som indikerar oligopolistisk dominans och man förespråkar
koncentrationskontroll på gemenskapsnivå som en del av konkurrenspolitiken. I uppföljningsstudien
ses kommissionens koncentrationskontrollspraxis över, vad gäller oligopolistisk dominans. Det görs
också en överblick över den nya ekonomiska litteratur som behandlar oligopolistisk dominans,
framförallt spelteori. Till stor del ger studiens författare sitt stöd till de slutsatser som dragits i den
tidigare studien och till kommissionens nuvarande praxis och föreslår att större vikt bör läggas vid
sådana faktorer som förekomsten av irreversibler(vid analys av kostnadsstrukturen) och "multi-market"-
kontakter. Dessutom bör inte endast - eller inte huvudsakligen - hemliga prisöverenskommelser beaktas
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utan även andra former av hemliga överenskommelser och då framförallt hemliga överenskommelser
om marknadsområden.

Har offentliggjorts under 1995 - ref. nr CM-89-95-737-EN-C

Hur koncentrationer påverkar den gemensamma marknaden för syntetfiber för mattor
(Fransk titel: Impact des concentrations dans le marché communautaire des fibres synthétiques pour
tapis)

I studien görs en statistisk och kvalitativ analys av utvecklingen på den gemensamma marknaden för
syntetfiber för mattor under perioden 1991-1994.

Avsikten med studien var att analysera vilka effekter som erhållits genom omstruktureringen av
sektorn, vilket med utgångspunkt från koncentrationsförordningen innebar anmälan av ett flertal
förvärvstransaktioner och inrättande av samriskföretag, framförallt Du Ponts förvärv av ICI:s
nylonverksamhet.

Studien ger rikhaltig information kring marknadsuvecklingen i fråga om kvantiteter och priser,
tendenser till vertikal integrering, teknisk utveckling, produktionskapacitet, etc.

Den främsta slutsatsen som dras i studien är att trots att utbudet är starkt koncentrerat på denna
marknad så är konkurrensen avseende pris och kvalitet avsevärd.

Hur koncentrationer påverkar den franska marknaden för mineralvatten
(Fransk titel: L'impact des concentrations sur le marché français des eaux minérales)

I studien görs en statistisk och kvalitativ analys av utvecklingen på marknaden för mineralvatten i
Frankrike under perioden 1991-1994, framförallt under perioden efter Nestlés och BSN:s förvärv av
Perrier S.A.

Avsikten med studien var att analysera vad som blev följden av detta förvärv efter att kommissionen
fattat beslut angående den aktuella koncentrationen.

I studien görs en detaljerad analys avseende: mineralvattenleverantörernas strategier, utvecklingen
avseende efterfrågan, förhållandet mellan leverantörerna och varuhuskedjorna, effekterna på sortimentet
på denna marknad, hur den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar koncentrationer och de
marknadsstrukturer som blir resultatet härav.
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IX - Reaktioner på den tjugofjärde konkurrensrapporten

A - Europaparlamentet

1. Resolution om kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken — 1994
(EGT nr C 65, 4.3.1996, s. 90)86

A4-0327/95

Resolution om kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken - 1994 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken - 1994 (KOM(95)0142
- C4-0165/95),

- med beaktande av kommissionens svar på parlamentets resolution av den 16 mars 1995 om den
23:e rapporten87,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi, valutafrägor och industripolitik och
yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och utskottet för externa ekono-
miska förbindelser (A4-0327/95), och med beaktande av följande:

A. Den fortgående avregleringen av varu- och tjänsteflödena i anslutning till genomförandet av
Uruguayrundans resultat leder till att de internationellt verksamma företagens handlingsutrymme
på global nivå utökas alltmer.

B. Strävan efter en fri konkurrens på lika villkor med hjälp av fastställda regler utgör en av hörn
stenarna i projektet med den inre marknaden och för den europeiska integrationen som sådan.

C. Konkurrenspolitikens målsättning måste vara att främja produktionens och distributionens
effektivitet och konkurrenskraft för att på detta sätt bidra till att skapa arbetstillfällen, medan
man tillvaratar intressena för alla dem som är inblandade i produktions- och
distributionsprocessen (ägare och arbetstagare, konsumenter samt miljön).

1. Parlamentet välkomnar denna kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken och det hu-
'vudsakligen sunda genomförande av gemenskapens konkurrensregler som rapporten redovisar och
även det särskilda häfte som sammanfattar årets beslut och utveckling i en lättsmält form,

2. välkomnar det faktum att de oavslutade fallen i anslutning till artiklarna 85 och 86 minskat be-
tydligt jämfört med 1993 och hälsar med glädje kommissionens kraftfulla aktion mot vissa stora kar-
teller inom ekonomiska nyckelsektorer,

                                                            

86 Kommissionens svar på resolutionen är inte tillgängligt på alla EU-språk när detta offentliggörs. Det kommer att
offentliggöras i EGT.

87 EGT nr C 89, 10.4.1995, s. 146.
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3. konstaterar att kommissionens uppgift växer i komplexitet mot bakgrund av den explosions-
artade utvecklingen vad gäller antalet strategiska överenskommelser och svårigheterna med att väga
deras positiva aspekt mot behovet att bibehålla fri konkurrens,

4. noterar också den avsevärda ökningen av anmälningar om koncentrationer, inklusive det ökade
antalet fall som blivit föremål för mera djupgående undersökningar,

Konkurrensmyndigheten

5. uttrycker sin oro över den stora eftersläpningen för opublicerade beslut vid GD IV, vilken tyd-
ligen delvis orsakats av förseningar vid översättningen, och efterlyser en tilldelning av mera medel till
generaldirektoratet samt att tyngdpunkten läggs vid förbättrandet av organisationsstrukturen och
tillgången till informationsteknik; lovordar å andra sidan den snabbhet och effektivitet med vilken
framför allt arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner (Merger Task Force) vidarebefordrar sina
beslut,

6. beklagar kraftigt att behörigheten mellan kommissionens generaldirektorat, vilket innebär att
vissa statsstödsfall handhas av andra generaldirektorat än GD IV och föreslår att alla fall av statsstöd
skall handläggas av GD IV så att det kan bli Europeiska unionens verkliga konkurrensmyndighet,

Insyn och subsidiaritet

7. anser öppenhet och insyn vara av vital betydelse för att allmänheten skall acceptera konkur-
renspolitiken och välkomnar i detta sammanhang kommissionens initiativ att låta generaldirektoratet
för konkurrens publicera ett regelbundet nyhetsblad om pågående konkurrensfall, men uppmanar ge-
neraldirektoratet för konkurrens att ytterligare förbättra informationen, i synnerhet i fall som gäller
statsstöd,

8. anser att små och medelstora företag ofta lider brist på information, och har svårt att skaffa sig
information, om beslut som angår dem och föreslår därför inrättandet av någon form av het linje för
GD IV som små och medelstora företag skulle kunna ringa till för att få sådan relevant information, 

9. stödjer försöken att främja en decentralisering av tillämpningen av konkurrensreglerna så länge
den grundläggande balansen mellan subsidiaritet och behovet av konkurrens på lika villkor för alla
företag (level playing field) bibehålls men varnar dock samtidigt kraftigt för alla trender i riktning mot
en renationalisering av konkurrenspolitiken,

10. efterlyser förstärkt demokratisk kontroll av konkurrenspolitiken inom Europeiska unionen och
kräver därför att den kommissionsledamot som är ansvarig för konkurrens personligen informerar
Europaparlamentets utskott för ekonomi, valutafrågor och industripolitik om de senaste besluten och
den senaste utvecklingen inom konkurrenspolitiken; denna information skall ges regelbundet och med
tidsintervaller som skall fastställas i en gemensam överenskommelse med det berörda utskottet, 

11. uppdrar åt det ansvariga utskottet att en gång per år utvärdera konkurrenspolitikens utveckling,
i synnerhet vid debatten då den årliga rapporten om konkurrenspolitik läggs fram av kommissionen,
samt att uttrycka sin politiska utvärdering av denna i plenum,

12. anmodar kommissionen att ta fram en årlig rapport om industripolitik som skall studeras i sam-
band med de årliga rapporterna om konkurrens-politiken och den inre marknaden,
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13. begär att större ansträngningar görs inom ramen för den årliga rapporten för att utvärdera kon-
kurrenspolitikens påverkan på andra politiska områden, särskilt på social-, regional- och miljöpolitiken,

Utmaningarna för konkurrenspolitiken

14. anser att Ekonomiska och monetära unionen kommer att skapa en helt ny konkurrensmiljö där
devalvering inte längre kommer att vara ett ekonomipolitiskt instrument, och anmodar kommissionen
att säkerställa att statsstöd inte ses som ett alternativ till devalvering för att gynna utvalda branscher
eller sektorer, utan att budgetära restriktioner kommer att begränsa medlemsstaternas möjligheter att
bevilja statsstöd,

15. påminner om att vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning betonar konkurren-
spolitikens viktiga roll för den industriella omstruktureringen och kräver att sådana konkurrensfall som
ställs inför kommissionen och som leder till nya arbetstillfållen också behandlas mot bakgrunden av
det,

16. tror att kommissionen skulle kunna förhålla sig mer välvilligt till avtal mellan företag inom
marknader som berörs av avreglering och internationalisering, exempelvis telekommunikationer och
informationsteknik, samt till avtal som påtagligt förbättrar företags forsknings- och utvecklingska-
pacitet,

17. kräver en genomgripande ändring av rådets förordning 17/62/EEG för genomförandet av
artiklarna 85 och 8688 och föreslår i anslutning till detta att kommissionen intar en mera tillmötes-
gående attityd gentemot vertikala avtal inom sektorer, vilka ofta är öppnare än övergripande avtal och
säkert kommer att bli allt vanligare i och med fullbordandet av den inre marknaden,

18. efterlyser ånyo framsteg i fråga om sänkning av de omsättningströsklar ovanför vilka en kon-
centrationsåtgärd kan anses vara gemenskapstäckande, och påpekar att den långt framskridna inte-
grationen av den inre marknaden kräver lägre trösklar,

19. välkomnar inrättandet av en specialiserad kartellenhet inom GD IV i kommissionen vars enda
uppgift kommer att vara att upptäcka karteller och förbereda beslut som leder till att dessa förbjuds
och bötesfälls,

20. välkomnar de åtgärder som redan vidtagits för införande av konkurrens i sektorer som hittills
skyddats av de nationella regeringarna, samt uppmanar till en fortsättning av denna process men på-
minner om behovet av en lagstiftningsram som säkerställer allmänhetens intressen och behovet av att
i telekommunikations- och energisektorn iaktta principerna om universalitet, kontinuitet och öppenhet,
vilka är grundläggande för uppfattningen om det offentliga erbjudandet av tjänster,

21. anmodar kommissionen att utveckla förslag om definition och fmansiering av allmännyttiga
tjänster och begär att det införs en definition av allmännyttiga tjänster i fördraget under regerings-
konferensen 1996,

22. motsätter sig användningen av artikel 90.3 i EG-fördraget när kommissionen har utfårdat ett
direktiv utan demokratisk tillsyn av Europaparlamentet,

                                                            

88 EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204.
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23. kräver att konkurrenspolitiken tar skälig hänsyn till strukturomvandlingsprocessen i den all-
männyttiga tjänstesektorn och till de principer som karakteriserar begreppet allmännyttiga tjänster, 

24. påminner om att konkurrenspolitiken måste vara förenad med ett införande av en verkningsfull
politik för fmansiering och exakt definition av begreppet allmännyttiga tjänster inom de sektorer som
skall tillhandahålla vissa tjänster för samtliga europeiska medborgare oberoende av vilken ort de bor
på eller vilken social ställning de har, och kräver att artikel 90.3 inte skall få användas inom detta
område,

25. uppmanar kommissionen att integrera andra verksamhetsområden i tillämpningen av konkur-
renslagstiftningen, exempelvis utvecklingen av den inre marknaden och den ekonomiska tillväxten,
sysselsättningen samt Europeiska unionens internationella konkurrenskraft,

26. beklagar att någon översyn av förordning 4064/89/EEG om kontroll av företagskoncentrationer89

ännu inte ägt rum och efterlyser en sådan översyn så snart som möjligt,

27. uppmanar kommissionen att strikt tillämpa reglerna för tilldelning av statsstöd, och samtidigt
anpassa denna tillämpning till principerna för den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt till
skyddet av gemenskapens intressen i regionalpolitiken,

28. uppmanar kommissionen att göra telekommunikations- och postsektorerna fullständigt öppna
för konkurrens, samtidigt som konsumenterna i alla delar av gemenskapen även fortsättningsvis ga-
ranteras effektiv service,

29. erkänner att även om tillämpningen av konkurrensreglerna för allmännyttiga tjänster ständigt
måste ses över måste den servicenivå som unionens medborgare har rätt att förvänta sig upprätthållas, 

30. uppmanar kommissionen att bedriva ett närmare samarbete med medlemsstaternas nationella
myndigheter och med andra organ, som USAa myndigheter och världshandelsorganisationen för att
utveckla ett världsomspännande ramverk för hållbar utveckling och rättvis konkurrens, och samtidigt
fullgöra sin skyldighet att bevaka gemenskapens egna konkurrenspolitiska intressen på internationell
nivå,

Sambandet mellan konkurrenspolitik, konkurrenskraft och sysselsättning

31. konstaterar att samtidigt som formeln för den inre marknaden - avlägsnandet av handelshinder
mellan medlemsstater, kombinerat med en stark konkurrenspolitik - har inbringat avsevärda vinster,
har den inte löst Europas grnndläggande problem med bristande konkurrenskraft och strukturell ar-
betslöshet,

32. efterlyser därför en detaljerad utredning om sambandet mellan konkurrenspolitik, konkurrens-
kraft och sysselsättning,

33. uppmanar kommissionen att - med hjälp av alla i fördraget tillgängliga medel - skapa en aktiv
industripolitik i syfte att säkerställa en avvägd kombination av åtgärder på EU-nivå,

                                                            

89 EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1.
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34. välkomnar konkurrensrapportens erkännande av att man i och med den tilltagande interna-
tionaliseringen måste ta icke-medlemsstater i beaktande då man definierar betydelsefulla marknader
eller verkliga eller potentiella konkurrenter,

35. välkomnar också kommissionens positiva inställning till samarbetsformer som stärker effek-
tiviteten och sålunda också könkurrenskraften för de företag som berörs,

36. välkomnar försöken att uppmuntra tekniköverföringar genom att förenkla den rättsliga ramen
för licensavtal för patent och know-how,

37. efterlyser ett större klargörande av förutsättningarna för samarbete mellan små och medelstora
företag inom ramen för konkurrenspolitiken,

Statsstöd 

38. är särskilt oroat över storleken på det stöd som beviljats de europeiska flygbolagen och upp-
manar till strikt genomförande av principen att stöd beviljas en enda gång,

39. insisterar emellertid på att möjligheten till statsstöd vid omstrukturering av branscher som
drabbats av strukturella förändringar, samt övergångsstöd till de arbetstagare som berörs, skall finnas
kvar även i fortsättningen,

40. håller med om att statsstöd inte enbart bör beviljas för att föIsvara nationella intressen utan
också för att främja gemenskapens intressen, och anser att platsen för effektivt ingripande i någon mån
har flyttats till den europeiska nivån,

41. anser att det är en grundläggande rättighet för firmor att färsvara sig mot statens godtyckliga
ingripanden som kan upphäva äganderätten genom att snedvrida konkurrensen. Rättigheterna för tredje
part bör förbättras i syfte att skapa en ny kultur som grundar sig på:

- rätten till information
- rätten att bli hörd
- rätten att kommentera innan beslut fattas
- rätten till kompensation för juridisk hjälp

42. välkomnar kommissionens erkännande att stödet till forskning och utveckling och till små och
medelstora företag inte kan minskas, och kräver ett klargörande beträffande stödet till sysselsättningen,
särskilt med tanke på den aktiva arbetsmarknadspolitik som förespråkas i vitboken om tillväxt,
konkurrenskraft och sysselsättning (KOM(93)0700 - C3-0509/93),

43. betonar att uppköp och samgåenden kan få allvarliga konsekvenser för dem som arbetar i de
berörda företagen och uppmanar till en omformulering av konkurrenspolitiken som tar hänsyn till
sociala faktorer,

44. noterar att rådets direktiv 94/45 EG av den 22 september 1994, om skapandet av ett europeiskt
företagsråd, eller av ett förfarande i företag av gemenskapsdimension och koncerner av gemenskaps-
dimension, i syfte att informera och rådfråga arbetstagarna90, demonstrerar kommissionens beslut-

                                                            

90 EGT nr L 254, 30.9.1994, s. 64.
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samtlet att värna arbetstagarnas rättigheter till oberoende representation i gränsöverskridande EU-
företag,

45. uppmanar kommissionen att vidta alla tänkbara åtgärder i syfte att säkerställa att denna de-
mokratiska princip respekteras även i de fall samgåendena och uppköpen berör ett EU-företag och ett
företag utanför EU,

Internationella aspekter

46. välkomnar kommissionens försök att införa regler för hdr konkurrensen skall bedrivas på in-
ternationell nivå och anser att det nya samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och. Förenta sta-
terna, liksom OECD-avtalet om stöd till skeppsvarv är viktiga steg på vägen mot ett näimare inter-
nationellt samarbete,

47. uppmärksammar att den kontinuerliga avregleringen av handeln med varor och tjänster bara kan
komma allmänheten och då i synnerhet konsumenterna, tillgodo om det samtidigt skapas enhetliga och
bindande regler på internationell nivå för företagens agerande,

48. förordar därför att förhandlingar inom ramen för WTO snarast inleds i syfte att inlemma kon-
kurrenspolitiska miniminormer i det multilaterala världshandelssystemet,

49. uppmanar kommissionen att förelägga rådet ett utkast till ett motsvarande förhandlingsmandat, 

50. finner att de viktigaste elementen i en internationell konkurrensreglering utgörs av ett förbud
mot företag att ingå konkurrensbegränsande avtal (karteller), kontroller av gränsöverskridande fusioner
samt en kodex för statsstöd, med särskilt hänsynstagande till den av WTO planerade över-
gångsperioden och undantagsregler för utvecklingsländer,

51. uppmärksammar särskilt vikten av utbyte av konfidentiell information mellan konkurrens-
myndigheterna inom EU och icke-medlemsstater vilket utgör en oundgänglig förutsättning för til-
lämpningen av konkurrensreglering,

52. erkänner att de nuvarande bilaterala samarbetsavtalen på konkurrenspolitikens område mellan
EU och en rad icke-medlemsstater är till nytta för att förbättra den internationella konkurrensen, men
är dock övertygat om att detta nät av bilaterala avtal inte kan ersätta en multilateral
konkurrensreglering,

53. är övertygat om att en multilateral överenskommelse kommer att bidra till att användningen av
handelspolitiska skyddsåtgärder, exempelvis antidumpningsåtgärder, kommer att minska,

54. betonar att strävan att avreglera internationella direktinvesteringar ökar behovet av enhetliga
konkurrensregler, och fäster i detta sammanhang uppmärksamheten på att WTOa medlemsstater är
tvungna att överväga ifall de skall ta med bestämmelser om konkurrens i avtalet om handelsrelaterade
investeringsåtgärder när avtalet omprövas,

55. påpekar att de friare handelsförbindelserna med de central- och östeuropeiska länderna kommer
att kräva en noggrann samordning av konkurrensreglerna mellan Europeiska unionen och dessa länder
för att företag i Europeiska unionen inte skall utsättas för illojal konkurrens från företag i länder med
mindre strikta konkurrensbestämmelser,
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56. understryker att slutförandet av unionens inre marknad utan gränser har avlägsnat praktiskt taget
allt utrymme för att bevilja länderna i Central- och Östeuropa långa övergångsperioder och avvikelser
så att de snart skall kunna anslutas, och insisterar på att dessa länder först måste samtycka till all
lagstiftning rörande den inre marknaden, inklusive konkurrensreglerna, för att undvika att unionens
grundvalar undermineras,

57. håller med om att en ny samling konkurrensregler behövs på internationell nivå och att dessa
bör syfta till att avlägsna hinder för handel både inom den privata och den offentliga sektorn; un-
derstryker att sådana internationella konkurrensregler bör utformas med beaktande av sociala faktorer
och miljöfaktorer,

58. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen och rådet, be-
höriga myndigheter i medlemsstaterna och Efta-länderna och till regeringarna och parlamenten i med-
lemsstaterna och Efta-länderna.

B - Ekonomiska och Sociala kommittén

1. Yttrande om kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken (1994)
(KOM (95) 142 slutlig) (EGT nr C 39, 12.2.1996, s. 79)

Yttrande om Kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken (1994)
(96/C 39/14)

Kommissionen beslöt den 23 maj 1995 att, i enlighet med artikel 198 i fördraget om Europeiska
gemenskapen, begära Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om Kommissionens 24:e rapport
om konkurrenspolitiken (1994)

Sektionen för industri, handel, hantverk och tjänster, som ansvarar för kommitténs beredning av
ärendet, utarbetade yttrandet utifrån föredragande Sepis förberedande rapport den 18 oktober 1995.

Ekonomiska och sociala kommittén godkände yttrandet med enhällighet vid sin 330:e plenarsession
den 22 november 1995.

1. Inledning

1.1. Kommittén uppskattar att årets konkurrensrapport från kommissionen är betydligt mer organiserad
och strukturerad vilket förenklar läsningen.

1.2. ESK har i ett flertal tidigare yttranden tagit upp behovet av att rapporten görs mer lättläst eftersom
den inte bara är en utgångspunkt för en utvärdering av konkurrenspolitiken utan av hela den
ekonomiska politiken inom unionen.

1.3. Rapportens sammanfattning ”Europeiska gemenskapens konkurrenspolitik” - som vänder sig till
en bredare publik än andra officiella dokument - är också mycket viktig som ett led i en politik för
ökad öppenhet och offentlighet.

KONK. RAP. 1995



336 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

1.4. Trots dessa förbättringar noterar ESK att vissa avsnitt i rapporten fortfarande är svårlästa och
monotona och att sammanfattningen måste förbättras för att ge en lättfattlig inblick i EU:s
huvudsakliga riktlinjer.

1.5. Den inslagna vägen mot ökad offentlighet bör fullföljas, till exempel genom att dela in rapporten
i ämnesområden91.

2. Bakgrund

2.1. Kommissionens 24:e rapport om konkurrenspolitiken behandlar ett år som inneburit stora
förändringar.

2.2. Framför allt har ekonomin visat tecken på återhämtning efter åtskilliga år av recession. Detta
öppnar vägen för nya företeelser som kräver nya bedömningsgrunder och särskild uppmärksamhet från
GD IV:s sida.

Den ekonomiska tillväxten bör motsvaras av en operativ förändring i syfte att bedriva uppföljning
under denna nya fas.

2.3. Kommissionen och EU i sin helhet är i färd med att förverkliga de ekonomiska och sociala
målsättningarna i vitboken ”Tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning - utmaningar och möjligheter inför
2000-talet” och därför anser kommittén att även konkurrenspolitiken bör anpassas till dessa
målsättningar.

2.4. Det gradvisa öppnandet av marknaderna genom Uruguayrundan och WTO som förstärks av
associationsavtalen och EES-avtalet, de nya ländernas fullvärdiga status som medlemmar och
associationsavtalen med de central- och östeuropeiska länderna92 innebär en drastisk ändring av
konkurrenspolitikens förutsättningar, såväl kvantitativt som kvalitativt.

3. Kommissionens verksamhet

3.1. 1994 utmärktes av stor aktivitet på det policyskapande området och detta resulterade i ett stort
antal dokument av allmän karaktär och ökade administrativa insatser. ESK ser positivt på att
kommissionen bestämmer regler och principer som skall respekteras av marknadens parter, dels av
institutionella skäl, dels för att underlätta handläggningen av enskilda fall inom GD IV.

3.2. ESK ser positivt på kommissionens önskan att konkurrenspolitiken skall ingå som en del av de
allmänna ekonomiska riktlinjerna. Detta föreslog också kommittén i sitt yttrande93 om den 23:e
konkurrensrapporten.
Rapporten tar också vid ett flertal tillfällen upp de genomgripande förändringar detta innebär för
kommissionens roll och uppgifter.

                                                            

91 Man skulle till exempel kunna dela in den i fyra delar: 1. Syntes, 2. Syften och strategiska allianser, 3. Statligt stöd,
4. Bilagor.

92 [Fotnot 1 berör inte den svenska översättningen.]
93 EGT nr C 397, 31. 12. 1994.
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3.3. Kommittén anser likväl att det är nödvändigt att konkurrenspolitiken samordnas med EU:s övriga
politikområden, särskilt vad avser industri, handel, sysselsättning, sammanhållning, konkurrenskraft,
inflationsbekämpning och konsumentskydd.

3.4. Kommittén anser att handelspolitiken och initiativen till samarbete med länderna i Central- och
Östeuropa som förutses i samarbetsavtalen med de central- och östeuropeiska länderna måste ta hänsyn
till vissa arbetsrättsliga regler på ett sådant sätt att de inte skapar störningar på konkurrensområdet eller
ger upphov till industriella omlokaliseringar som skulle kunna få negativa ekonomiska och sociala
effekter inom EU.

3.5. Vad avser konkurrenspolitiken i strikt mening bör kommmissionen, i enlighet med vitbokens
målsättningar, göra en tolkning av reglerna som är rimlig under de nya omständigheterna och samtidigt
tar hänsyn till beslutens ekonomiska och sociala konsekvenser.

3.6. Kommittén anser att specifik konkurrenslagstiftning bör utformas för marknadskooperativ och
sektorn utan vinstintresse, det vill säga ”den sociala ekonomin”, vilka är aktiva på områden utanför
företagens intressessfär. Det gäller särskilt de initiativ av social och frivillig karaktär som tas till
förmån för personer som står utanför samhället. De skall kunna åtnjuta statligt stöd och få speciella
förmåner på lagstiftningsområdet.

3.7. Kommissionen har publicerat ett meddelande94 om tillämpning av konkurrensreglerna på
betalningssystemen.

Detta meddelande fastställer den metod som kommissionen avser att följa då den bedömer om
betalningssystemen är förenliga med konkurrensreglerna i Romfördraget.

Detta meddelande måste studeras på djupet och bli föremål för ett yttrande från kommittén, som följer
på ESK:s yttrande från plenarsessionen den 31 maj 1995 om ”Kapitalöverföringar över nationsgränser
inom Europeiska unionen: insyn, genomförande och stabilitet”.

3.8. Kommittén är medveten om svårigheten att kombinera dels en strikt tillämpning av reglerna, dels
ett främjande av den strukturella tillväxten och produktiviteten i EU, men anser ändå att de
övergripande riktlinjerna bör ha företräde vid reglernas tillämpning.

4. Samarbete

4.1. Vid granskning av företagssamarbeten och med hänsyn till vitboken ”Tillväxt, konkurrenskraft,
sysselsättning” gör kommissionen en klar gränsdragning mellan defensiva avtal som syftar till att
begränsa konkurrensen på en marknad och offensiva avtal som syftar till öka företagens
konkurrenskraft genom ökat samarbete. Kommissionen förkastar den första typen av avtal samtidigt
som den ser positivt på den andra avtalstypen.

4.2. I teorin är gränsdragningen klar men inte den praktiska tillämpningen. Nyligen innehöll ett förslag
till förordning om överföring av teknologi några tveksamma aspekter, något som också påpekades i
ESK:s yttrande.

                                                            

94 EGT nr C 251, 27. 9. 1995.
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4.3. I fråga om den praktiska tillämpningen av dessa regler tar man hänsyn till två saker:

a) sanktioner mot karteller bör stå i proportion till varje kontrahents grad av inblandning;
b) i fråga om företagsorganisationer måste man klart definiera när sanktionerna är tillämpliga på

själva organisationerna och när de gäller medlemsföretagen, för att undvika att de blir
anklagade två gånger för samma sak.

När det gäller utbyte av information om priser är det ibland mycket svårt att bedöma om avsikten
verkligen är att begränsa konkurrensen. I varje fall bör företag och organisationer vara mycket
noggranna när det gäller att specificera vilka medel och metoder som används och vilka mål man har
vid praxis av detta slag.

4.4. Vitboken behandlar utförligt behovet av samarbete mellan SMF i syfte att göra marknaden mer
dynamisk och öka konkurrenskraften och sysselsättningen.

Inom denna sektor är det nödvändigt att göra reglerna tydligare också vad gäller konkurrenspolitiken,
exempelvis genom undantag för denna typ av företag och genom insatser som främjar samarbete
mellan SMF. Utöver vitbokens kapitel om samarbete inom utbildning och forskning bör man även
uppmuntra skapandet av särskilda finansiella instrument, gemensam kommersiell infrastruktur och
gemensamma förvärv om detta inte snedvrider konkurrenssituationen på marknaden.

5. Strategiska allianser

5.1. Under 1994 skedde stor aktivitet inom detta område vad gäller kommissionens insater,
omstrukturering och utvidgning av marknaden.

5.2. Enskilda beslut syftade till att undvika eventuella dominerande ställningar men också till att
utfärda godkännanden när detta bidrar till ökad sektoriell konkurrens till förmån för hela branscher och
när de leder till öppnande av marknader och inte resulterar i snedvriden konkurrens (British
Telecom/MCI - Olivetti/Digital).

5.3. Det är ändå nödvändigt att påskynda fastställandet av nya kriterier som tar hänsyn till den nya
konkurrensdimensionen, som kräver att den europeiska industrin skall vara mer konkurrenskraftig inför
perspektivet av en globalisering av marknaderna.

5.4. Kommittén uppmanar därför kommissionen att - på grundval av erfarenheterna inom ramen för
arbetsgruppen - anlägga ett globalt perspektiv vid utvärderingen och övervaka illojalt agerande bland
företag utanför gemenskapen på ett antal strategiska sektorer.

5.5. Kommittén oroar sig dessutom över att man inte gör en enhetlig utvärdering av de strategiska
allianserna med avseende på de nationella myndigheternas befogenheter. I detta sammanhang erinrar
man om det nyligen antagna yttrandet95 som kräver sänkning av ”trösklarna” och utvidgade
befogenheter för kommissionens organ.

                                                            

95 EGT nr C 388, 31. 12. 1994.
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6. Statsstöd

6.1. Kontrollen av statsstöd är ett grudläggande element för en rättvis konkurrenspolitik och för ett
närmande av medlemsländernas ekonomier. Stöden har godkänts utifrån sociala och regionala kriterier.
Avseende krisdrabbade företag lades tonvikten på att omstruktureringsplanen skulle vara tillförlitlig
och på att undvika stödformer som kan leda till överproduktion.

6.2. Därigenom uppkommer en motsättning mellan en strävan efter fri konkurrens och enskilda länders
interventioner av politiska och sociala skäl beroende på olika traditioner inom den ekonomiska
politiken samt till följd av strukturella skillnader inom gemenskapen. Det är uppenbart att en ren
liberaliseringspolitik inte löser de allt allvarligare problemen med den sociala sammanhållningen inom
och mellan EU-länderna. Det behövs också förtydliganden av innehållet i vitboken. Kommissionen har
därför under detta år påbörjat detta arbete vad beträffar forskning och utveckling.

6.3. Bland de enskilda staterna finns stora skillnader i administrativ struktur och finansiella
mekanismer, vilket kräver ökade ansträngningar att skapa insynsmöjligheter. Man måste också
undersöka effekterna av alla ekonomiska stödformer.

6.4. Den fjärde rapporten om statligt stöd, som kommissionen nyligen publicerade, innehåller
värdefulla analyser och uppgifter. Kommittén noterar med tillfredsställelse att det totala årliga statliga
stödet har minskat med 8,5% jämfört med den föregående perioden. Beloppet på 93,8 miljarder ecu
är fortfarande mycket högt, i synnerhet som den största delen av det statliga stödet till industrin (84%)
beviljas av de fyra största medlemsstaterna i EU. Enligt kommittén skulle det vara önskvärt om man
lyckades minska stödet ännu mer under nästa referensperiod. Kommittén är ständigt bekymrad över
de eventuella snedvridningar av konkurrensen som uppkommer i och med skillnaderna i statligt stöd
mellan de olika medlemsstaterna och mellan olika regioner inom medlemsstaterna. Kommittén
uppmanar återigen kommissionen att arbeta för att garantera att reglerna om beviljande av statligt stöd
tillämpas i strikt mening.

Kommittén anser att tendensen måste vara att efter hand minska det direkta och indirekta statsstödet
i de enskilda staterna för att å andra sidan öka gemenskapsåtgärderna som syftar till en minskning av
sociala och territoriala ojämlikheter.

6.5. Speciellt skulle man behöva utarbeta nya modeller för direktstöd och dra upp nya riktlinjer för
statsstöd till rekonstruktion eller räddning av företag, i de fall där det finns risk att stödet används som
indirekt begränsning av den fria konkurrensen.

6.6. Stöd som delas ut direkt av EU har ökat de senaste åren. Kommittén anser att man bör notera
även dessa stödåtgärder i den nya rapporten, parallellt med övriga stödformer.

6.7. Arbetsmarknadens parter och ESK bör informeras i god tid om de undersökningar som genomförs,
utan att detta leder till något formellt rådgivningsförfarande.

7. Avreglering av den offentliga sektorn

7.1. Vitboken har målsättningen att alla sektorer skall öppnas för konkurrens. Man bör också vara
medveten om att den offentliga sektorn ändå ständigt har vuxit i många europeiska industriländer under
de senaste årtiondena- trots en av allmänheten mycket uppmärksammad privatisering. Föreskrifter och
regler som finns i de olika medlemsländerna och som lett till monopolsituationer inom vissa
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tjänstesektorer samt skillnader i det juridiska och sociala kulturmönstret gör att en öppning för
konkurrens är svår att genomföra. Det är inte heller givet att ett statligt monopol är ineffektivt.

7.2. ESK är medveten om att en privatisering av statliga monopol kan medföra fördelar för
konsumenten genom minskade priser och bättre service, även om detta inte gäller inom alla sektorer.
Det är av största vikt att göra en noggrann utvärdering från fall till fall för att fastställa var och hur
dessa positiva effekter kan uppstå för att undvika att avregleringen blir kontraproduktiv. Kommittén
begär att kommissionen undersöker effekterna som har uppkommit där konkurrenssystem har
introducerats.

7.3. Kommittén anser också att de tjänster som i dag garanteras av den offentliga sektorn bör
bibehållas och att man bör undvika att avreglering och ny konkurrens leder till indragningar av tjänster
för vissa grupper och regioner beroende på att de inte är lönsamma. Trots sina kostnads- och
effektivitetsbrister upprätthöll den offentliga sektorn en viss solidaritet i olika lägen. ESK anser att alla
medborgare måste garanteras tillgång till denna service, även efter införande av konkurrens.

7.4. Vissa statliga monopol upprättades inom sektorer som krävde stora investeringar och vilkas
avkastning låg mycket långt fram i tiden. Vid liberaliseringar bör man även ta hänsyn till denna aspekt.

7.5. Även om det inte är givet att liberaliseringsprocesser leder till en strukturell minskning av
efterfrågan på arbetskraft kan de störa arbetsmarknaden på kort sikt och samtliga
gemenskapsinstrument måste därför ta hänsyn till detta förhållande.

8. Subsidiaritetsprincipen

8.1. Kommittén vill understryka kommissionens avsikt att ge nationella myndigheter rätt att tillämpa
delar av konkurrensrätten. Redan i yttrandet om den 23:e rapporten om konkurrenspolitiken tog
kommittén upp problemet med ”effektiviteten i medlemsländernas åtgärder”. Kommissionen verkar
ändå vilja föreslå en detaljerad uppdelning, något som inte eliminerar problemet med ”diversifierad
tillämpning” om man bibehåller en enda interventionsnivå och intressekonflikten visavi de nationella
myndigheterna, som kommittén formulerat i sitt yttrande över den 23:e rapporten.

8.2. Detta kräver att gemenskapens institutioner, och då i synnerhet kommissionen, ökar sin aktivitet
inom det policyskapande området, i nära samarbete med medlemsländernas myndigheter där sådana
finns.

8.3. Kommittén kommer med mer detaljerade uttalanden i detta ämne så snart kommissionens skrivelse
är publicerad.

9. Den globala marknaden och konkurrenspolitiken

9.1. En antal sinsemellan relaterade händelser under punkt 2.4 kommer att påskynda öppnandet av
kontinentala och interkontinentala marknader under de närmaste åren. Därför behövs det ”ett
internationellt konkurrensrättsligt regelverk”, vilket understryks i den 24:e rapporten. Till detta måste
man foga instrument som underlättar effektiv tillämpning.

9.2. ESK uppmanar kommissionen att fortsätta på den inslagna vägen och anser samtidigt att det är
nödvändigt att nå enighet utifrån några konkurrensrättsliga principer i avvaktan på detaljerade regler
som säkerligen kommer att ta lång tid att utarbeta.
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9.3. Detta regelverk bör - speciellt inom Världshandelsorganisationens ram - innehålla minimiregler
för arbetstagares rättigheter och föreningsrätt som föreskrivs i ILO:s konventioner. Dessa regler skall
inte vara protektionistiska utan skall främja medborgarskyddet på en internationell nivå, något som
framhölls i slutdokumentet från FN:s Köpenhamnskonferens, och de skall skydda den sociala modell
som finns inom EU. Det framgår i själva verket tydligt av dessa internationella dokument att
kränkningar av miniminivåerna av arbetstagarnas rättigheter utgör en verklig snedvridning av
konkurrensreglerna mellan företag.

9.4. I detta sammanhang bör särskild hänsyn tas till associationsavtalen och EU:s handelspolitiska
relationer med de central- och östeuropeiska länderna i syfte att undvika störningar som har sitt
ursprung i dessa länders förvaltning, industripolitik och arbetsmarknadslagstiftning och som är
oförenliga med en riktig konkurrenspolitik.

9.5. Under tiden bör EU fullfölja de ansträngningar som gjorts för att upprätta bilaterala avtal med
unionens största handelspartners. Det är särskilt viktigt att kommittén uppmanar kommissionen att
fortsätta samarbetet med antitrustmyndigheterna i USA, Kanada och Australien, medan man bör sätta
den japanska regeringen under starkt tryck eftersom denna dialog är mycket svår att föra.

9.6. I varje fall måste det finnas en kontroll av EU:s huvudsakliga handelspartners och dessas
agerande, i form av anvisningar om möjligheter att kontrollera konkreta åtgärder i de bilaterala
fördragen.

10. Rådfrågningsproceduren

10.1. Kommittén uppskattar kommissionens strävan att vara öppnare och att i högre grad involvera
externa aktörer i beslutsprocessen samtidigt som det bör påpekas att många av ESK:s yttranden haft
en klar påverkan på kommissionens beslut.

10.2. Två påpekanden bör dock göras: för det första bör kommissionen utvidga remissproceduren för
konkurrenspolitiken till att även innefatta en dialog med fackliga organisationer på europeisk nivå och
med andra intresserade sociala och ekonomiska organisationer inom EU vid sidan av BEUC och
UNICE.

10.3. Den andra synpunkten är att den fortlöpande dialogen mellan kommissionen och ESK skulle
kunna förbättras, särskilt genom att man oftare utnyttjar möjligheten att informera ESK om GD IV:s
planerade inriktning, även innan besluten fattas och publiceras.

10.4. Vad gäller omstruktureringsstöd skulle det vara lämpligt att systematiskt begära yttranden från
arbetstagarorganisationer och underleverantörer och inte bara som ”berörd part”. Kommissionen skulle
därigenom dels få yttranden från en mycket viktig part i omstruktureringsprojekten, dels få information
som kan vara användbar vid utvärdering av projekt.

10.5. Kommittén beklagar att det inte kom till stånd någon tillräcklig rådfrågning av vare sig ESK eller
de socio-ekonomiska parterna vid det senaste fördraget mellan kommissionen och USA:s
antitrustmyndighet.

KONK. RAP. 1995



342 Tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen

11. Praktisk effektivitet

11.1. Ofta har kommissionens agerande varit alltför långsamt i förhållande till de berörda ekonomiska
och sociala parternas krav. Kommittén uppmuntrar kommissionen att förbättra insynen och snabbheten
i sina åtgärder. Kommissionen begär därför större resurser för att påskynda och utöka sin aktivitet.

11.2. Kommittén noterar de kvantitativa och kvalitativa förbättringar som kommissionen uppnått inom
sin verksamhet. De nya medlemsländerna, nya regler och marknadernas internationalisering är
förklaringar till den utökade verksamheten.

ESK anser dock att en förenkling av reglerna och en tillämpning av subsidiaritetsprincipen delvis kan
motverka den ökade arbetsbördan.

11.3. Det som krävs är en utvidgning i alla medlemsstater av effektiva konkurrensmyndigheter med
uppgift att tillämpa GD 4:s direktiv.

12. Ett självständig verkställande av konkurrensrätten

12.1. Generaldirektorat IV har inte bara en kontrollerande och faktainsamlande roll utan har även en
beslutande befogenhet inom det administrativa området. I några europeiska länder har istället
konkurrensmyndigheten en självständig roll i förhållande till det exekutiva organet.

12.2. Kommittén noterar den pågående diskussionen inom EU:s institutioner och de förslag som förts
fram från ett medlemsland om att ändra den institutionella ordningen i denna riktning.

12.3. ESK hävdar dock, i linje med tidigare års yttranden om rapporten, att konkurrenspolitiken bör
samordnas med EU:s andra politikområden och att den bör överensstämma med unionens långsiktiga
målsättningar.

Kommittén är, i motsats till denna grundinställning, tveksam till förslag som syftar till att göra
konkurrensmyndigheten mer självständig.

13. Andra hot mot konkurrensen

13.1. Konkurrenspolitikens effektivitet hotas i dag av nya fenomen, och kommittén uppmanar
kommissionen att analysera vilka instrument som kan mildra eller eleminera dessa hot.

13.2. Åtminstone beträffande två av dessa företeelser anser kommittén att kommissionen bör vara
speciellt uppmärksam:
a) destabiliseringen av räntesatser och valutakurser som framkallats av spekulation på de

finansiella marknaderna;
b) konkurrenspolitiken kan inte utesluta att ”social dumpning” kan förekomma mellan ekonomiskt

svaga och starka regioner om minimiregler för arbetsmarknaden saknas, speciellt om EU:s
utvidgning fortsätter. Det är alltså nödvändigt med en övergripande och enhetlig formulering
för samtliga medlemsstater i anslutning till kapitlen om socialpolitiken i fördraget, som man
också förutsett i kommitténs yttrande om socialpolitiken efter Maastrichtfördraget.

Bryssel den 22 november 1995.
Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande
Carlos FERRER
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2. Svar från Karel Van Miert på yttrandet om den tjugofjärde konkurrensrapporten
-(KOM (95) 142 slutlig)

Huvudpunkter  i  Ekonomiska  och  sociala
kommitténs  yttrande

Kommissionens  ståndpunkt

1. Inledning

1.1-1.5  Kommittén uttrycker uppskattning
över att kommissionen har gjort rapporten
mycket mer lättläst. Kommittén anser att
offentliggörandet av en sammanfattning av
rapporten med titeln "Europeiska
gemenskapernas konkurrenspolitik" är ett
viktigt steg mot större öppenhet och
offentlighet.

Dock konstateras att rapporten fortfarande är
något tung och kommittén föreslår att den i
sin nuvarande omfattning eventuellt delas in
i ämnesområden.

Kommissionen instämmer i Ekonomiska och
sociala kommitténs åsikt att den årliga
rapporten om konkurrenspolitiken har blivit
alltför omfattande. Den del av rapporten som
offentliggörs i bokform har nästan fördubblats
från 1989 till 1993.

Det är uppenbart att en sådan omfattning ger
upphov till problem av olika slag, som, ökad
arbetsbörda för generaldirektorat IV och
försenat offentliggörande, speciellt med tanke
på översättningen, texten blir svåröverskådlig
för läsaren och dessutom finns det en risk att
budskapet inte framträder tillräckligt klart och
tydligt.

Broschyren "Europeiska gemenskapernas
konkurrenspolitik" som kommissionen
offentliggjorde tillsammans med rapporten om
konkurrenspolitiken, och som vänder sig till
en bredare publik har rönt stora framgångar,
något som tillsammans med det faktum att
flera nationella årsrapporter omfattar mindre
än 100 sidor visar att öppenhet och
offentlighet också kan säkras genom att
dokumentet görs mindre omfattande.
Samtidigt har det visat sig nödvändigt att se
ö v e r o c h ä n d r a d e n å r l i g a
konkurrensrapportens uppbyggnad och
struktur. Kommissionens rapport skall först
och främst vara ett politiskt dokument, för att
lägga fram Europeiska unionens, och
framförallt kommissionens, konkurrenspolitik
mot bakgrund av EU:s övriga grundläggande
mål, genom att det däri redogörs för den
viktigaste lagstiftande, administrativa och
rättsliga utvecklingen.

Detta utesluter inte att det är viktigt att
advokater och specialister på konkurrensrätt
får tillgång till mer utförlig och systematisk
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information om kommissionens tillämpning
av konkurrensreglerna under årets lopp.

Kommissionen beslutade därför att för år
1995 producera en årlig rapport om mindre
än 100 sidor med en sammanfattning av den
viktigaste utvecklingen inom de olika
sektorerna på konkurrenspolitikens område
(Artikel 85/86, artikel 90/37, koncentrationer,
statligt stöd och internationell verksamhet)
med särskild betoning på de politiska
alternativen och det sammanhang i vilket
konkurrenspolitiken ingår på unionsnivå.

Dessutom skall det utarbetas en mer
uttömmande och mer teknisk rapport som
generaldirektorat IV ensamt skall ansvara för.
Det ta dokument ska l l innehål la
sammanfattningar av de viktigaste av de
ärenden som kommissionen behandlat samt
förteckningar med hänvisningar till
kommissionens beslut, nya rättsakter,
domstolens domar och pressmeddelanden
samt slutligen utförlig statistisk information.

2. Bakgrund

2.1 och 2.2  Kommissionens 24:e rapport om
konkurrenspolitiken behandlar ett år som
inneburit stora ekonomiska förändringar.

Efter flera år av recession visar ekonomin
tecken på återhämtning. Detta innebär en ny
dynamik som kräver adekvat förnyelse av
metoderna och särskild uppmärksamhet från
GD IV:s sida.

Kommissionen riktar särskild uppmärksamhet
på samhällsekonomiska förändringar och
ibland svårigheter i medlemsstaterna. Även
om ekonomin har fått ett uppsving så
befinner sig de europeiska länderna
fortfarande i en osäker samhällsekonomisk
situation som kräver uppmärksamhet och som
bara kan bringas under kontroll på lång till
mellanlång sikt. Den 24:e rapporten om
konkurrenspolitiken innehåller flera sidor om
konkurrenspolitiken och den ekonomiska
återhämtningen och om de behov av
omstrukturering av industrin som detta
medför.

Således har kommissionen fått närmare
kunskap om och är särskilt positiv till vissa
former för samarbete vilka förstärker
parternas effektivitet och därmed också deras
konkurrensställning. Kommissionen är också
medveten om behovet av att säkra en bättre
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spridning av teknik genom know-
howlicensavtal och patentlicensavtal. 

I gengäld intar kommissionen en vaksam
hållning gentemot sådana samarbetsformer
som kan vara hemliga karteller eller innebär
att konkurrensen begränsas kraftigt eller
undanröjs.

Kommissionen intar också en välvillig
hållning till de samarbetsformer som är
typiska för små och medelstora företag. 
Avseende statligt stöd har kommissionen
inrättat riktlinjer för räddnings- och
omstruktureringsstöd för företag i svårigheter.

2.3  Ekonomiska och sociala kommittén anser
att konkurrenspolitiken måste ges samma
inriktning som anges i vitboken om "Tillväxt,
konkurrenskraft och sysselsättning".

I den 23:e rapporten om konkurrenspolitiken
behandlar kommissionen utförligt förhållandet
mellan konkurrenspolitiken och vitboken. Vid
t i l l ä m p n i n g e n av g e m e n s k a p e n s
konkurrensregler på privata och statliga
aktiviteter har hänsyn tagits till behovet av att
stödja gemenskapsindustrins omstrukturering
och därmed öka dess konkurrenskraft. Under
1994 var genomförandet av vitboken om
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning,
en central del av Europeiska unionens
aktiviteter. I vitboken understryks den
betydelse som kontrollen av statliga stöd har
f ö r s k a p a n d e av e t t g y n n s a m t
konkurrensklimat för företagen samt behovet
av att minska de offentliga underskotten.
Samtidig framhålls det i vitboken att det
statliga stödet bör minskas, då detta har
bidragit till att skapa dessa underskott och
samtidig har försenat de strukturanpassningar
som är nödvändiga för den europeiska
industrins konkurrenskraft.

Således har kommissionen infört
rambestämmelser för räddnings- och
omstruktureringstöd till företag i svårigheter.
Avsikten är att begränsa stödet till det
absolut nödvändigaste och att godkänna
statligt stöd endast om det finns en
omstruktureringsplan som långsiktigt säkrar
företagets livskraft och, i förekommande fall,
bidrar till en reduktion av överkapaciteten på
de berörda marknaderna. Precis så som
utlovades i kommissionens meddelande om
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en politik för att främja konkurrenskraften
inom Europeiska unionen har kommissionen
fortsatt sitt arbete för att minska stöden totalt
och för att se över kriterierna för
godkännande av stöd. Med detta vill
kommissionen göra kontrollen av statligt stöd
mer rigorös, mer effektiv och mer neutral.
Samtidigt vill kommissionen försöka förenkla
och påskynda förfarandet för ärenden som är
av mindre vikt. Vad avser främjandet av
immateriella investeringar som förespråkas i
vitboken, har kommissionen dessutom
förelagt medlemsstaterna ett utkast till
rambestämmelser för stöd till
sysselsättningen och en reviderad version av
rambestämmelserna för stöd till forskning och
utveckling.

2 . 4 I n r ä t t a n d e t a v
Världshandelsorganisationen (WTO), vars
effekter förstärks genom associeringsavtalen
och inrättandet av Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, innebär radikala
förändringar av referensramarna och
konkurrensens roll såväl kvantitativt som
kvalitativt.

Kommissionen delar Ekonomiska och sociala
kommitténs uppfattning avseende ändringar
av referensramarna. Detta innebär dels
internationalisering av vissa marknader, dels
e t t b e h o v a v s a m a r b e t e m e d
konkurrensmyndigheterna i tredje länder.

3. Kommissionens verksamhet

3.1 1994 utmärktes av stor aktivitet på
lagstiftningsområdet, Ekonomiska och
sociala kommittén ser positivt på att
kommissionen fastställer principer och regler
för tillvägagångssättet, dels av institutionella
skäl, dels för att underlätta handläggningen
av enskilda fall inom generaldirektorat IV.

Kommissionen finner det glädjande att de
ansträngningar som gjorts för att skapa
rättsliga ramar som ter sig trovärdiga för
näringslivets aktörer, bl.a. i form av
förordningar om gruppundantag och
tolknings- och policymeddelanden räknas som
positiva faktorer i utvärderingen av
g e m e n s k a p e n s k o n k u r r e n s p o l i t i k .
Kommissionen kommer att fortsätta med
ansträngningarna att säkerställa största
möjliga öppenhet och flexibilitet i den egna
verksamheten.

3.2 och 3.3 Ekonomiska och sociala
kommittén ser positivt på kommissionens
önskan att konkurrenspolitiken skall ingå
som en del av Europeiska unionens
allmänna ekonomiska riktlinjer. Kommittén
anser dock att det är nödvändigt att
konkurrenspolitiken samordnas med EU:s

Konkurrenspolitiken är tillsammans med
inrättandet av den gemensamma marknaden
ett av de två stora instrument, som inrättas
genom Romfördraget, i avsikt att förverkliga
gemenskapens grundläggande målsättningar,
som att främja en harmonisk ekonomisk
utveckling inom hela gemenskapen, en högre
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övriga politikområden, särskilt vad avser
industr i , konkurrenskraf t , handel ,
sysselsättning, social sammanhållning,
inflationsbekämpning och konsumentskydd.

levnadsstandard och närmare kontakter
mellan medlemsstaterna. Den kan därför inte
genomföras som ett mål utan att man tar
hänsyn till det juridiska, ekonomiska,
politiska och sociala sammanhanget.

I praktiken bidrar konkurrenspolitiken till
förverkligandet av ett verkligt område utan
inre gränser och till ekonomisk och social
sammanhållning genom att öppna marknader
som skyddas av ensamrätt, undanröja
karteller och missbruk av dominerande
ställning eller kontrollera statligt stöd.
Konkurrenspolitiken främjar sålunda en
utveckling av den europeiska ekonomin, en
källa till tillväxt och större tillfredsställelse
för konsumenterna.

Den väsentliga roll konkurrenspolitiken har
att spela med avseende på kopplingen mellan
industripolitik och konkurrenspolitik betonas
i rapporten till Europeiska rådets möte på
Korfu om Europa och det globala
informationssamhället och i kommissionens
meddelande om en konkurrenskraftig
industripolitik inom Europeiska unionen,
som båda är i linje med vitboken från
december 1993. Industripolitiken inom
Europeiska unionen får inte vara
interventionistisk, utan den måste överlåta
initiativet till bolagen. De offentliga
myndigheternas roll har begränsats till att
skapa dynamiska förhållanden som gynnar
industriell utveckling. Industripolitiken,
definierad på detta sätt, kommer således inte
i konflikt med konkurrenspolitiken. Eftersom
tonvikten lagts på industrins ansvar, utgör
konkurrenspolitiken tvärtom ett väsentligt
instrument i industripolitiken.

Se även kommissionens svar på flera andra
punkter i detta yttrande när det gäller
kopplingen mellan konkurrenspolitiken och
gemenskapens övriga politikområden.
Slutligen vill kommissionen betona att den
alltid är särskilt uppmärksam på kopplingen
mellan konkurrenspolitiken och utvecklingen
på andra samhällsekonomiska områden. Den
25:e årliga konkurrensrapporten kommer till
exempel att innehålla synpunkter på
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kopplingarna mellan konkurrenspolitiken och
miljöskyddspolitiken.

3.4 Kommittén anser att handelspolitiken
och initiativen till samarbete med länderna
i Central- och Östeuropa måste ta hänsyn
till vissa arbetsrättsliga regler på ett sådant
sätt att de inte skapar störningar på
konkurrensområdet eller ger upphov till
industriella omlokaliseringar.

Kommissionen är överens med kommittén
och framhåller att när det gäller
konkurrenspolitik kan problem med
omlokaliseringar bara angripas genom en
undersökning av statligt stöd. Europaavtalen
och tillämpningsreglerna föreskriver en
omfattande undersökning av stödets effekter
(baserad på artikel 92).

3.5 I enlighet med vitbokens målsättningar
bör kommissionen tolka konkurrensreglerna
på ett sätt som tar mera hänsyn till
beslutens ekonomiska och sociala
konsekvenser.

Se svaren till punkterna 2.1, 2.2, 2.3, 6.1
och 6.5.

3.6 Kommittén anser att specifik
konkurrenslagstiftning bör utformas för
kooperativ och den icke-kommersiella
sektorn.

Framför allt initiativ som har karaktär av
social solidaritet skall kunna åtnjuta statligt
stöd och få speciella förmåner på
lagstiftningsområdet.

Kommissionen förstår kommitténs
betänkligheter, men påpekar att denna
verksamhet är av sådan art att den ofta inte
ens omfattas av artikel 85. Om sådana
aktiviteter verkligen skulle begränsa
konkurrensen, möjliggör artikel 85.3 en
analys av avtalen med nödvändig flexibilitet.
Vad stöd beträffar betonar kommissionen i
sina riktlinjer om stöd till sysselsättning som
antogs 1995, att många sociala åtgärder inte
omfattas av reglerna för stöd. Det gäller
framför allt sådan verksamhet som inte
inbegr iper handelsu tbyte mellan
medlemsstater (till exempel lokala tjänster
och vissa lokala syselsättningsinitiativ).
Kommissionen intar en allmänt välvillig
inställning till sociala åtgärder som omfattas
av artikel 92.1.

3.8 Kommittén är medveten om svårigheten
att kombinera dels en strikt tillämpning av
reglerna, dels ett främjande av den
strukturella tillväxten och produktiviteten i
EU, men anser ändå att de övergripande
riktlinjerna bör ha företräde vid reglernas
tillämpning. 

Kommissionen delar kommitténs bedömning.
I själva verket tar den redan hänsyn till
önskan att överväga särskilda fall mot
bakgrund av de grundläggande principerna i
sin politik.

4. Samarbete

4.1 och 4.2 Kommittén anser att
gränsdragningen mellan defensiva avtal som

Gränsdragningen mellan dåliga och därför
oacceptabla avtal och avtal som är till gagn
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begränsar konkurrensen och offensiva avtal
som syftar till att öka företagens
konkurrenskraft är klar i teorin men inte den
praktiska tillämpningen.

för ekonomin och som därför kan godkännas
kommer alltid att vara svår i gränsfall. I
artikel 85.3 tillåts undantag för avtal som
bidrar till utveckling av produktion eller
distribution av varor eller som främjar
tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,
och kommissionen har viss bestämmanderätt
i detta avseende. Kommissionen får
emellertid inte tillåta att begränsningar som
inte är absolut nödvändiga åläggs de berörda
företagen. Kommissionen måste vidare
avhålla sig från att godkänna samarbete
mellan stora företag som skulle kunna
äventyra utvecklingen av effektiv konkurrens
på de berörda marknaderna.

4.3 Kommittén anser att sanktioner mot
karteller bör stå i proportion till varje
deltagares grad av inblandning.

Kommissionens sanktionspolitik motsvarar
redan helt de kriterier som kommittén anger.

I fråga om företagsorganisationer måste
man klart definiera när sanktionerna är
tillämpliga på själva organisationerna och
när de gäller medlemsföretagen.

När det gäller utbyte av information om
priser är det ibland svårt att bedöma om
avsikten verkligen är att begränsa
konkurrensen. I varje fall bör företag och
organisationer vara mycket noggranna när
det gäller att specificera vilka medel och
metoder som används och vilka mål man har
vid praxis av detta slag.

Tillämpningen av konkurrenspolitik när det
gäller avtal om informationsutbyte är i
allmänhet svår. Detta betonas också i en
studie som kommissionen nyligen har utfört
(Informationsutbyte mellan företag och dess
inverkan på konkurrensen, Europeiska
kommissionen, juni 1994, omarbetad i
februari 1995). Vissa principer angav
kommissionen dock redan i sin sjunde
konkurrensrapport. Utbyte av statistik eller
aggregerad information snedvrider normalt
inte konkurrensen. I de fall då ett enskilt
bolags beteende eller ställning kan härledas
ur informationen, och särskilt när detta äger
rum på en oligopolmarknad, kan emellertid
ett sådant utbyte möjliggöra eller förstärka
ett svikligt uppträdande. Kommissionens
praxis och utslag från EG:s domstol har följt
denna linje och klargjort att undersökningen
kan grundas antingen på parternas
intentioner att begränsa konkurrensen eller
på de konkurrensbegränsande effekterna.

4.4 Kommittén anser att små och medelstora
företag borde kunna få dra fördel av
särskilda undantag och insatser som främjar
samarbete mellan sådana företag. Skapandet
av särskilda finansiella instrument,
gemensam kommersiell infrastruktur och
gemensamma förvärv bör uppmuntras om

Kommissionen har alltid uppmuntrat till
samarbete mellan små och medelstora
företag. Det kan bli nödvändigt att förstärka
denna politik för att ytterligare ta vara på
deras potential att skapa arbetstillfällen och
deras förmåga att snabbt anpassa sig till ny
och innovativ teknik. Det är sant att detta
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detta inte snedvrider konkurrenssitutationen
på marknaden.

mål har blivit viktigare vid genomförandet
av den politik som förordas i vitboken. I
syfte att göra reglerna för små och
medelstora företag klarare, planerar
kommissionen att på nytt gå igenom sitt
meddelande om avtal av mindre vikt och att
utvidga omfattningen av reglerna för
gruppundantag. Den har för avsikt att på
detta sätt undanta alla verkligt
konkurrensfrämjande former av samarbete
mellan små och medelstora företag från
förbudet mot konkurrensbegränsningsavtal.

5. Strategiska allianser

5.1 till 5.5 I sin analys av kontrollen av
strategiska allianser hävdar Ekonomiska och
sociala kommittén att skillnaderna mellan
fusioner som omfattas av rådets förordning
(EEG) nr 4064/89 och andra former av
sammanslutningar av företag som omfattas
av artikel 85 i fördraget inte är helt klar.

I punkt 5.2 åberopas två ärenden som inte
b e d ö m d e s i e n l i g h e t m e d
koncentrationsförordningen.

Kommittén uppmanar också kommissionen
att "anlägga ett globalt perspektiv vid
utvärderingen och övervaka illojalt agerande
bland företag utanför gemenskapen på ett
antal strategiska sektorer".

Vid utvärderingen av den geografiska
marknaden är kommissionen tvungen att
rätta sig efter strikta analyskriterier och att
förlita sig på fakta. 

Även om det finns en tendens till
globalisering, kan denna tendens inte
generaliseras och översättas till en
marknadsdefinition för utvärdering av
enskilda fall. Definitionen av den relevanta
marknaden tjänar sitt syfte vid bedömning av
de reella konkurrenshinder som de berörda
företagen möter. Undersökningar av enskilda
ärenden kan leda till slutsatsen att det finns
globala marknader för vissa produkter,
såsom i de ärenden som nämndes av
kommittén ("BT/MCI" och "Digital/Olivetti".
Dessa båda ärenden bedömdes faktiskt i
enlighet med artikel 85 på grund av deras
karaktär av samarbete och inte i enlighet
med koncentrationsförordningen). När det
gäller många andra produktmarknader leder
undersökningar emellertid inte till slutsatsen
att det skulle finnas globala marknader, men
däremot europeiska, nationella eller till och
med lokala marknader.

Mot bakgrund av sänkningen av "trösklarna"
är kommissionen överens med kommittén
om att ett vidare tillämpningsområde för
koncentrationsförordningen skulle öka
konsekvensen i tillämpningen av
koncentrationskontroll inom EU. I en
g r ö n b o k om omarbe tn ingen av
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koncentrationsförordningen kommer flera
alternativ att diskuteras i detta avseende. 

6. Statliga stöd

6.1 Kommittén påpekar att stöden har
godkänts utifrån sociala och regionala
kriterier och att tonvikten har lagts på att
undvika stödformer som kan leda till
överproduktion.

Kommissionen kan godkänna stöd på
grundval av andra överväganden än enbart
"sociala och regionala kriterier". Artikel 2 i
fördraget, ändrat genom fördraget anger nu
uttryckligen att ekonomisk och social
sammanhållning är ett av gemenskapens mål.
Många andra överväganden får också tas
med i beräkningen (forskning och
utveckling, miljöskydd, främjande av små
och medelstora företag, främjande av kultur
och bevarande av nationella kulturminnen,
stöd till vissa sektorer, etc.).

6.2 Kommittén anser att övervägandena
bakom stödpolitiken leder till en motsättning
mellan en strävan efter fri konkurrens och
statligt finansiellt stöd. Enligt kommitténs
uppfattning är det uppenbart att en ren
liberaliseringspolitik inte löser de allt
allvarligare problemen med den sociala
sammanhållningen. Problemet kräver
ytterligare överväganden, bland annat i
relation till innehållet i vitboken.

Det kan förvisso sägas att det finns en
"tydlig motsättning" mellan en situation där
det råder fri konkurrens och intervention av
medlemsstaterna, men detta uttalande bör
ändock bedömas i sitt rätta sammanhang,
mot bakgrund av att Romfördraget snarare
fastställer ett moderat nyliberalt system,
genom vilket medlemsstaterna kan bevara
sin tradtionella roll (blandekonomi), förutsatt
att den gemensamma marknadens
friktionsfria funktion inte påverkas (se
särskilt artikel 222). Kommissionen tar
hänsyn till rekommendationerna i vitboken
vid omarbetandet av befintliga riktlinjer
(FoU och små och medelstora företag) och
vid utarbetandet av nya texter.

6.3 Bland de enskilda staterna finns stora
skillnader i administrativ struktur och
finansiella mekanismer, vilket kräver ökade
ansträngningar att skapa insynsmöjligheter.
Man måste också undersöka effekterna av
alla ekonomiska stödformer.

Under senare år har kommissionen fortsatt
s i n a a n s t r ä n g n i n g a r a t t ö k a
insynsmöjligheterna när det gäller stöd.
Dessa ansträngningar inbegriper en ökning
av offentliggöranden i EGT i ämnet,
utgivandet av ett nyhetsbrev om
konkurrenspolitik som distribueras gratis och
som ger en översikt över den viktigaste
utvecklingen på detta område, förbättrade
möjligheter till kontroll av stödets
ekonomiska effekter i enlighet med
meddelandet om standardiserade anmälningar
och rapporter, informationskampanjer utförda
i s a m b a n d m e d d e n å r l i g a
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konkurrensrapporten, fortlöpande och
konstant förbättrade rapporter över statligt
stöd, periodiska sammanfattningar
offentliggjorda i EG:s Bulletinen, osv. Den
fjärde rapporten om statligt stöd i EU
offentligjordes i juli 1995.

Kommissionen beklagar att för 1996 kan
beslutet från Europaparlamentets
budgetutskott om att helt ändra
beskrivningen av budgetpost B3-306 komma
att betyda att GD IV inte längre kan
d i s t r i b u e r a n y h e t s b r e v e t o m
konkurrenspolitik i sitt nuvarande format och
att det också kan leda till en drastisk
nedskärning av programmet för information
och meddelanden om konkurrenspolitiken.

Kommissionen bemödar sig likväl om att
finna en budgetlösning som kan möjliggöra
för kommissionen att fortsätta att
tillhandahålla sådan information som är
väsentlig för ett allmänt accepterande av
konkurrenspolitiken.

6.4 Kommittén noterar med tillfredsställelse
att det totala årliga statliga stödet minskade
med 8,5 % under 1994, men påpekar att
93,8 miljarder ecu fortfarande är en mycket
stor summa, i synnerhet som den största
delen av det statliga stödet till industrin
(84%) beviljas av de fyra största
medlemsstaterna. Kommittén uttrycker sin
oro över de eventuella snedvridningar av
konkurrensen som kan uppkomma i och med
skillnaderna i statligt stöd mellan de olika
medlemsstaterna.

Kommittén anser att den allmänna politiken
måste gå ut på att gradvis minska det
direkta och indirekta statliga stödet i de
enskilda medlemsstaterna och att samtidigt
öka gemenskapsåtgärderna som syftar till en
minskning av sociala och territoriella
ojämlikheter.

Kommissionen fortsätter sina ansträngningar
att uppnå målet att minska det statliga stödet.
Detta återspeglas bland annat i den
omarbetning av kartorna över regionalt stöd
i unionen som nyligen har gjorts och som
resulterade i en minskning av den totala
folkmängden som är berättigad till
regionalstöd och en sänkning av den
maximala stödandelen i berättigade regioner,
antagandet av mera precisa kriterier när det
gäller forskning och utveckling,
sysselsättningsstöd, rigorösa meddelanden
om återbetalning av stöd som beviljats i strid
med fördraget, etc. Antagandet av ramar på
ett ökat antal områden visar på
kommissionens strävan att systematisera de
regler som är tillämpliga på statliga stöd för
att effektivare kontrollera dem och för att
garantera en mera likvärdig behandling av
olika medlemsstater och regioner. Det har
också skett en markant ökning av de
gemenskapsresurser (struktur- och
sammanhållningsfonder) som är avsedda för
utveckling av de fattigaste regionerna.
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6.5 Man skulle behöva utarbeta nya
modeller för indirekt stöd och dra upp nya
riktlinjer för stöd till räddning eller
omstrukturering av företag för att begränsa
dess omfattning.

Detta är ett särskilt känsligt område som
kommissionen bevakar ingående. Under
1994 antog kommissionen nya riktlinjer för
räddnings- och omstruktureringsstöd (EGT
nr C 368/12, 23.12.1994). Effekterna av
dessa nya riktlinjer kommer att noga
övervakas för att utröna huruvida det är
nödvändigt att föreslå några ytterligare
förändringar eller inte.

6.6 Det stöd som delas ut direkt av EU har
ökat de senaste åren. Kommittén anser att
man bör notera även dessa stödåtgärder i
den nya rapporten, parallellt med övriga
stödformer.

Kommissionen vill påpeka att stöd som
beviljats enligt strukturfonderna inte omfattas
av konkurrensrapporten utan av den fjärde
rapporten över statligt stöd (dessa rapporter
offentliggörs vartannat år av GD IV).

6.7 Arbetsmarknadens parter och ESK bör
informeras i god tid om de formella
undersökningar som genomförs, utan att
detta leder till  något formellt
rådgivningsförfarande.

O m  k o m m i t t é n m e d " f o r m e l l t
rådgivningsförfarande" avser förfarandet
enligt artikel 93.2 och begär att bli
informerad om det, bör det påpekas att
förfaranden (inledande, avslutande)
offentliggörs i EGT för att informera alla
berörda parter och för att dessa parter skall
kunna lämna in eventuella synpunkter.

7. Avreglering av den offentliga sektorn

7.2 Kommittén anser att behovet av
avreglering bör bedömas från fall till fall
och att det inte behöver ske inom alla
sektorer. En undersökning av effekterna på
konkurrensen inom de berörda områdena
skall utföras.

Kommissionen är överens med kommittén.
Kommissionen tror att man vid
bestämmandet av tillvägagångssätt,
omfattning och takt på avregleringen bör ta
den särskilda situationen inom varje sektor i
beaktande. Detta förklarar de skilda
tillvägagångssätten på post- och
telekommunikationsområdet. Kommissionen
anser att det sektoriella tillvägagångssättet
den alltid har valt bör bibehållas.

Kommissionen är också överens med
kommittén om behovet av att lära av de
erfarenheter som gjorts av redan utförd
avreglering, både inom och utom
gemenskapen.

7.3 Kommittén anser att de tjänster som i
dag garanteras av den offentliga sektorn bör
bibehållas.

Garanterandet av allmänt utbredda tjänster
av hög standard är i grunden mycket viktigt
för kommissionens avregleringspolitik.
Organisation i form av offentliga monopol är
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inte alltid det enda eller det bästa sättet att
garantera offentliga tjänster av hög kvalitet.
Sådana tjänster kan också tillhandahållas av
offentliga eller privata aktörer genom
konkurrens. Det måste understrykas att, som
en allmän regel, avreglering som innefattar
lämpliga följdåtgärder inte bara äventyrar de
allmänt utbredda tjänsterna utan också
markant förbättrar tjänsterna genom att
förändra förhållandet mellan kvalitet och
priser till konsumenternas fördel. Detta
framgår klart i de nu aktuella initiativen om
a v r e g l e r i n g i n o m g e m e n s k a p e n
(telekommunikationer och flygtransporter).

7.4 Vid liberaliseringar bör man ta hänsyn
till behovet av att understödja investeringar
vilkas avkastning ligger mycket långt fram i
tiden.

Kommissionen delar denna synpunkt, men
vill påpeka att etablerandet av ett monopol
inte är det enda sättet för ett land nu för
tiden att uppmuntra långsiktiga investeringar.
Nya ekonomiska och tekniska realiteter
måste tas med i beräkningen.

7.5 Avregleringen kan ge upphov till sociala
problem på kort sikt. Samtliga
gemenskapsinstrument måste därför ta
hänsyn till detta förhållande.

Kommissionen anser att avregleringens
fördelaktiga effekter på ekonomin i
allmänhet kommer att leda till en ökning av
den totala sysselsättningen, framför allt
genom uppkomsten av nya typer av
verksamhet och nya arbetsuppgifter, vilket
till exepel framgår av rapporten från den
rådgivande gruppen för konkurrenskraft
(Ciampi-rapporten) som avlämnades i
december 1995. En minskning av
arbetstillfällen kan uppstå i vissa monopol,
så till vida att de kan vara mindre effektivt
o r g a n i s e r a d e ä n b o l a g i d e n
konkurrensutsatta sektorn. I medvetande om
att dessa negativa effekter kan uppstå på kort
sikt, har kommissionen alltid arbetat för en
successiv avreglering.

8. Subsidiaritetsprincipen

8.1 till 8.3 Enligt kommitténs åsikt verkar
kommissionen vilja föreslå en detaljerad
uppdelning, något som inte eliminerar
problemet med "diversifierad tillämpning"
om man bibehåller en enda interventionsnivå
och intressekonflikter visavi de nationella
myndigheterna. Detta kräver att

När det gäller att avvärja de faror som
kommittén nämner, kommer metoden att
fördela ärenden mellan kommissionen och de
nationella myndigheterna att vara av den
allra största betydelse. Om medlemsstaterna
helt enkelt behandlar överträdelser av regler
som har en effekt på en enda nationell
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kommissionen ökar sina reglerande insatser. marknad (så som angavs i vårt preliminära
förslag), bör risken med en "diversifierad
tillämpning" och konflikter mellan
gemenskapen och medlemstaterna kunna
bemästras.

9. Den globala marknaden och
konkurrenspolitiken

9.1 till 9.3 Kommittén uppmanar
kommissionen att fortsätta på den inslagna
vägen och utveckla ett "konkurrensrättsligt
regelverk" på internationell nivå. Kommittén
anser att det i avvaktan på detaljerade
regler är nödvändigt att nå enighet utifrån
några konkurrensrättsliga principer. Detta
regelverk bör - speciellt inom WTO:s ram -
innehålla ett minimiantal regler för
arbetstagarnas rättigheter och föreningsrätt.
Praxis som kränker miniminivåerna i
arbetstagarnas rättigheter utgör en verklig
snedvridning av konkurrensen mellan
företag.

Kommissionen välkomnar kommitténs stöd
för den linje som anges i den 24:e rapporten
avseende utveckling av ett internationellt
konkurrensrättsligt regelverk. I fördragets
konkurrensregler anges emellertid inga
specifika sociala parametrar. Detsamma
kommer förmodligen att gälla även för alla
andra konkurrensrättsliga regelverk på
internationell nivå. Detta utesluter dock inte
att utveckling och tillämpning av regler på
socialpolitikens område sker parallellt. I
detta avseende riktas kommitténs
u p p m ä r k s a m h e t  mot  Marrakesh-
deklarationen från april 1994, som lanserade
WTO och angav ett antal handelsrelaterade
områden som den organisationens
arbetsprogram skulle kunna omfatta. Det
gäller bland annat arbetsförhållanden och
konkurrenspolitik.

9.4 Särskild hänsyn bör tas till
a s s o c i a t i o n s a v t a l e n o c h E U : s
handelspolitiska relationer med de central-
och östeuropeiska länderna i syfte att
undvika de störningar som har sitt ursprung
i att dessa länder fortfarande har regler som
ä r o f ö r e n l i g a m e d e n r i k t i g
konkurrenspolitik.

D e b e s t ä m m e l s e r s o m g ä l l e r
konkurrensfrågor i Europaavtalen med länder
i Central- och Östeuropa syftar direkt till att
förhindra att avtal mellan privata parter,
missbruk av dominerande ställning eller
beviljande av stöd skadar konkurrensen.
Länderna i Central- och Östeuropa kommer
i detta avseende att tillämpa samma regler
som medlemsstaterna.

9.5 och 9.6 Kommittén uppmanar
kommissionen att fortsätta med sina
ansträngningar att upprätta bilaterala avtal
med antitrustmyndigheterna i de länder som
är unionens största handelspartners, att
f o r t s ä t t a s a m a r b e t e t m e d
antitrustmyndigheterna i USA, Kanada och

Kommissionen välkomnar kommitténs stöd
för utveckling av ett närmare samarbete med
unionens viktigaste handelspartners och
försäkrar att dessa ansträngningar skall
fortsätta.

Kommissionen noterar kommitténs
rekommendation att man skall fortsätta att
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Australien och att längre fram sätta press på
den japanska regeringen. 

I varje fall bör bilaterala avtal göra det
möjligt att kontrollera hur EU:s partners
uppträder.

vara vaksam när det gäller hur vissa av våra
partners uppträder.

10. Rådgivningsprocedurer

10.1 till 10.3 Kommittén uppskattar
kommissionens strävan att vara öppnare och
att i högre grad involvera externa aktörer i
beslutsprocessen.

Den anser att kommissionen skall eftersträva
en dialog inte bara med BEUC och UNICE
utan även med fackliga organisationer på
europeisk nivå och andra intresserade EU-
organisationer. 

Kommittén begär också att oftare få
information om GD IV:s planerade
inriktning, även innan besluten fattas och
publiceras.

Det är kommissionens policy att göra sina
förfaranden så öppna som möjligt och att
involvera alla intresserade parter i lämpliga
stadier i beslutsprocessen. Att kommissionen
i större utsträckning använder sig av
grönböcker är ett bevis på detta. Inom ramen
för sina resurser för kommissionen faktiskt
en dialog om allmänna policyärenden med
alla parter på arbetsmarknaden som så begär.
Dessutom upppmuntras alla parter på
arbetsmarknaden att reagera på utkast till
meddelanden och rättsakter som
kommissionen offentliggör som en del av
rådgivningsproceduren.

När det gäller dialogen med kommittén är
kommissionen villig att oftare svara på en
begäran om en sådan dialog. Det kommer
emellertid inte att bli möjligt att ge
kommittén företräde framför andra
gemenskapsinstitutioner. Kommissionen har
redan som praxis att sända kopior av alla
utkast till meddelanden och rättsakter till
kommittén för rådfrågning så snart de har
godkänts av kommissionen. När dessa utkast
till meddelanden och rättsakter föreligger är
det ett lämpligt tillfälle för rådfrågning och
dialog, eftersom de redan föregår de beslut
som kommissionen i slutändan skall fatta.
Offentliggörandet av grönböcker utgör på
samma sätt en inbjudan att diskutera
politiken i fall där slutgiltiga beslut ännu inte
har fattats. Den årliga konkurrensrapporten,
kommitténs resolution och kommissionens
svar utgör, icke att förglömma, ett utmärkt
tillfälle att ta upp en diskussion om
allmänpolitiska riktlinjer.

10.4 Kommittén anser att kommissionen
systematiskt bör rådfråga arbetstagare och

Av hänsyn till de berörda företagen och
deras arbetstagare samt till ekonomin i den
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under l evaran törer i f rågor om
omstruktureringsstöd och inte bara som
"berörda parter", för att få information som
kan vara användbar vid utvärdering av
projekt.

berörda regionen eller det berörda landet
kräver ärenden om omstruktureringsstöd en
mycket skyndsam reakt ion från
kommissionens sida. I en krissituation (för
att inte tala om ärenden som rör
räddningsstöd, som är ännu känsligare) är
det svårt att ge sig in på ytterligare
rådfrågningar, vilket kan öka kritiken om att
gemenskapens institutioner agerar långsamt.
Alla intresserade tredje parter inbjuds dock
att delta när ett förfarande inleds, och efteråt
får de information genom olika dokument
(offentliggörande i EGT, Bulletinen,
Nyhetsbrev från GD IV, etc.).

10.5 Kommittén beklagar att det inte kom till
stånd någon tillräcklig rådfrågning av vare
sig ESK eller arbetsmarknadens parter vid
det senaste fördraget mellan kommissionen
och USA:s antitrustmyndighet.

Kommissionen noterar att kommittén är
missnöjd med bristen på rådfrågning i
samband med att samarbetsavtalet med USA
godkändes. Kommissionen påminner
emellertid om att den senaste övningen
syftade till att i enlighet med gemenskapens
lagstiftning till följd av en dom i EG-
domstolen den 7 augusti 1994 korrigera det
ofullständiga avtalsslutandet. Avtalet
undertecknades faktiskt och trädde i kraft
den 23 september 1991. Avtalet ger
dessutom inte kommissionen någon
ytterligare makt, utan anger helt enkelt en
struktur inom vilken EU och de amerikanska
konkurrensmyndigheterna kan samarbeta i
enlighet med befintliga regler.

11. Praktisk effektivitet

11.1 till 11.3 Kommittén uppmuntrar
kommissionen att förbättra insynen och
snabbheten i sina åtgärder och noterar de
kvantitativa och kvalitativa förbättringar som
k o m m i s s i o n e n u p p n å t t p å
konkurrensområdet.

Kommissionen delar kommitténs uppfattning
under förutsättning av att den skall tolkas
som ett stöd för en begäran om ökade
resurser och för en politk för att förenkla
reglerna och decentralisera tillämpningen av
artiklarna 85 och 86.

12. Ett självständigt verkställande av
konkurrensrätten

12.1 till 12.3 Kommittén intar ståndpunkten
att bildandet av ett särskilt konkurrensorgan
skulle stå i motsats till den ståndpunkt man
har intagit i tidigare yttranden, dvs.

Kommissionen håller helt med kommittén.
Det är en styrka i den befintliga
i n s t i t u t i o n e l l a o r d n i n g e n a t t
konkurrenspolitiken inte tillämpas och
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konkurrenspolitiken måste samordnas med
gemenskapens politik på andra områden och
med unionens nya mål.

utvecklas isolerat, utan som ett instrument
bland andra som främjar uppnåendet av
gemenskapens mål. Samtidigt tillåter den
nuvarande ordningen en omfattande och
sammanhängande tillämpning av det vida
spektrum av rättsliga instrument från
antitrust och offentliga företag till kontroll
av statligt stöd genom en institution.

Det föreslagna konkurrensorganet skulle
splittra detta och dela upp ansvaret på ett
oönskat sätt.

13. Andra hot mot konkurrensen

13.1 och 13.2 Kommittén anser att
destabiliseringen av räntesatser och
valutakurser, tillsammans med social
dumpning, kan hota en effektiv konkurrens
och uppmanar kommissionen att vara
särskilt uppmärksam på dessa faktorer.

Kommissionen studerade nyligen
valutafluktuationers inverkan på den inre
marknaden (KOM (95) 503). Kommissionen
kom bland annat fram till att när det gäller
tillverkningsindustrin var strukturella faktorer
mycket viktigare än valutakursförändringar
under perioden 1987-1994 och att
beträffande handel inom EU var
produktionsprisernas inverkan på
exportvolymen relativt liten.

O j ä m n h e t e n o c h g r a d e n a v
valutakursförändringar sedan september 1992
har dock skapat anpassningsproblem.

Företag kan bli frestade att införa
handelsrestriktioner för att skydda sina
marginaler, medan de offentliga
myndigheterna i länder vars valuta har
apprecierats kan bli utsatta för press från de
hårdast drabbade sektorerna och regionerna. 

Åtgärder bör vidtas för att hindra införandet
av konkurrenshindrande instrument som kan
leda till en uppdelning av den inre
marknaden, en minskning av handeln inom
gemenskapen och en nedgång av tillväxten i
Europa.
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Gemenskapen och medlemsstaterna förfogar
redan över justeringsmekanismer (till
exempel strukturfonder, initiativprogram,
räddnings- och omstruktureringsstöd, bidrag
för specifika regional problem).

Beträffande problemet med social dumpning,
se svaren till punkterna 9.1 till 9.4.
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