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Meddelande till laÈ saren

AmsterdamfoÈ rdraget traÈdde i kraft den 1 maj 1999. Detta foÈ rdrag medfoÈ r en omnumrering av
artikelnumren i baÊde foÈ rdraget om den Europeiska Unionen och foÈ rdraget om bildandet av den
Europeiska Gemenskapen. AÈ ven om denna rapport fraÈmst behandlar aÊret 1998 har den nya
numreringen anvaÈnts. Trots detta aÊterfinns referenser till den aÈ ldre numreringen i samband med
haÈnvisning till namn paÊ lagstiftningsprodukter som antagits innan den nya numreringen infoÈ rdes, samt i
referenser till innehaÊll i dokument skrivna foÈ re 1 maj 1999. FoÈ r att dra laÈsarens uppmaÈrksamhet till
dessa foÈ raÈndringar aÊterges samtliga referenser till den aÈ ldre numreringen i kursiv stil.

FoÈ r att underlaÈtta laÈsningen av den XXVIII:e rapporten aÊterges haÈr nedan i tabellform de aÈ ldre och
motsvarande nya artikelnummer som aÊterfinns i rapporten.

AÈ ldre numrering Ny numrering
Artikel 37 Artikel 31
Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86
Artikel 92 Artike87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 94 Artikel 89
Artikel 100A Artikel 95
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 190 Artikel 253
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FOÈ RORD AV KAREL VAN MIERT,
Ledamot av kommissionen med ansvar foÈ r konkurrensfraÊ gor

I fjolaÊrets rapport skrev jag en ny form av foÈ rord som gav mig tillfaÈ lle att foÈ ra fram fraÊgor som gaÊr
laÈngre aÈn de dagsaktuella spoÈ rsmaÊ len och saÈtter in konkurrenspolitiken i ett stoÈ rre perspektiv. Jag vet
att denna nyhet blev vaÈ l mottagen och har daÈrfoÈ r beslutat mig foÈ r att fortsaÈ tta paÊ den inslagna vaÈgen.
Som ett svar paÊ de synpunkter som regelbundet framfoÈ rs av Europaparlamentet och Ekonomiska och
sociala kommitteÂn vill jag i aÊr placera tyngdpunkten paÊ den internationella verksamheten eftersom den
internationella dimensionen har en oÈ kande betydelse foÈ r de konkurrensregler som kommissionen
tillaÈmpar.

SaÈrskilt skulle jag vilja saÈ tta straÊ lkastarljuset paÊ det oÈ nskvaÈrda i ett oÈ kat internationellt samarbete
mellan myndigheter som ser till att konkurrenslagstiftningen efterlevs. Hittills har detta slags
samarbete merendels begraÈnsat sig till bilaterala avtal, av vilka maÊnga visat sig vara mycket
aÈndamaÊlsenliga. PaÊ laÊng sikt tror jag dock att man allmaÈnt kommer att erkaÈnna att det aÈr oÈ nskvaÈrt, och
till och med noÈ dvaÈndigt, att aÈven infoÈ ra multilaterala ramar foÈ r att skapa respekt foÈ r vissa
grundlaÈggande konkurrensprinciper. En saÊdan ram borgar foÈ r att de senaste aÊrtiondenas imponerande
frihandelsframgaÊngar inte undergraÈvs paÊ grund av att man misslyckas med att handskas effektivt med
foÈ retag som anvaÈnder sig av konkurrensbegraÈnsande metoder paÊ den globala marknaden.

Globaliseringen och hotet fraÊn konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden

Den oÈ kande integreringen av vaÈrldsekonomin skapar ett aldrig tidigare skaÊdat beroende laÈnderna
emellan. Under det gaÊngna decenniet och sedan Uruguayrundan lyckosamt foÈ rdes i hamn har vi
kunnat iaktta en gradvis och allt snabbare avveckling av handelshindren. AffaÈrsvaÈrlden har inte varit
sen att utnyttja denna oÈ ppenhet, och volymen paÊ handeln har vuxit enormt. Inom maÊnga branscher
konkurrerar foÈ retagen paÊ globala marknader, vilket goÈ r att de blir stoÈ rre och utvecklas till
multinationella foÈ retag. Under det senaste aÊret har vi bevittnat sammanslagningar av en rad mycket
stora foÈ retag, som aÈr baserade i olika delar av vaÈrlden, vilket ger upphov till nya bolag av verkligt
globala dimensioner. FoÈ retag som aÈnnu inte aÈr internationellt representerade bildar ofta strategiska
allianser foÈ r att komma in paÊ utlaÈndska marknader tillsammans med sina internationella partner.
Alldeles saÈrskilt aÈr detta fallet inom hoÈ gteknologisektorer som t.ex. telekommunikationer, informa-
tionsteknik, underhaÊ llning, lufttransporter och laÈkemedelsindustrin. Kommissionen har varit tvungen
att haÊ lla jaÈmna steg med den oÈ kande globaliseringen av marknaderna och dess analyser av
konkurrensproblemen medtar i allt hoÈ gre grad marknadsdata fraÊn laÈnder utanfoÈ r EU i beraÈkningen.

Under saÊdana omstaÈndigheter aÈr det inte helt oÈ verraskande om ocksaÊ konkurrensproblemen faÊr
globala dimensioner. KonkurrensbegraÈnsande metoder, bl.a. begraÈnsande avtal mellan foÈ retag och
missbruk av marknadsdominans, laÊter sig inte hejdas av naÊgra nationsgraÈnser. Tillkomsten av staÈndigt
vaÈxande multinationella foÈ retag med tekniska medel och resurser att bedriva sin affaÈrsverksamhet
oÈ ver hela vaÈrlden innebaÈr att det finns risk foÈ r att foÈ retagen kan lockas att ta till metoder Ð antingen
paÊ egen hand eller i maskopi med andra foÈ retag Ð som begraÈnsar konkurrensen eller innebaÈr att de
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missbrukar sitt globala marknadsinflytande. Om saÊdana konkurrensbegraÈnsande metoder faÊr fortsaÈ tta
ohaÈmmat aÈr det ingen oÈ verdrift att paÊstaÊ att maÊnga av foÈ rdelarna fraÊn liberaliseringen vaÈrlden oÈ ver
kommer att gaÊ om intet. De foÈ rbaÈttrade moÈ jligheterna som liberaliseringen av handeln skapat foÈ r
foÈ retagen att komma in paÊ marknader oÈ ver hela vaÈrlden skulle mycket vaÈ l allvarligt kunna foÈ rsvagas
paÊ grund av kommersiella metoder som begraÈnsar konkurrensen. SaÊdana metoder kan tillgripas av
foÈ retag som foÈ rsoÈ ker skydda sina traditionella Ð ofta nationella Ð marknader fraÊn utlaÈndska
konkurrenter.

Samarbete behoÈvs i tillaÈmpningen av lagstiftningen

Europeiska unionen har sedan laÈnge foÈ rsoÈ kt undanroÈ ja hinder foÈ r integrering av marknaden som beror
paÊ konkurrensbegraÈnsande handelsmetoder. Sedan 1958 har gemenskapens konkurrensregler utgjort
ett oumbaÈrligt verktyg foÈ r att forma och sedan vidmakthaÊ lla den gemensamma inre marknaden. Fanns
det ingen oÈ vervakning av konkurrensbegraÈnsande metoder och missbruk fraÊn foÈ retagens sida eller
kontroll av foÈ retagssammanslagningar skulle det vara mycket svaÊrare foÈ r nykomlingar att ta sig in paÊ

de nationella marknaderna baÊde inom och utanfoÈ r gemenskapen. NaÈr saÊdana begraÈnsande metoder
anvaÈnds utanfoÈ r gemenskapen aÈr det dock mycket mer komplicerat att komma aÊt dem.

Nationella eller regionala konkurrensmyndigheter aÈr illa rustade foÈ r att tackla problem som foÈ rorsakas
av kommersiella metoder utanfoÈ r det egna landet. Det kan vara svaÊrt att faÊ information, och beslut kan
naÈr de vaÈ l har fattats vara svaÊra att verkstaÈ lla. AÈ ven om ny konkurrenslagstiftning infoÈ rts i maÊnga
laÈnder under de senaste aÊren aÈr vissa metoder kanske inte olagliga i det land daÈr de anvaÈnds eller saÊ aÈr
myndigheterna daÈr ovilliga att inskrida mot dem. De olika konkurrensmyndigheterna kan ocksaÊ dra
inkoherenta eller t.o.m. direkt motstridiga slutsatser, och baÊda kan anse sig vara behoÈ riga att faÈ lla
avgoÈ randet i samma aÈrende. En saÊdan avvikande behandling av ett aÈrende kan dels leda till tvister
laÈnder eller handelsblock emellan, naÊgot som vaÈl illustreras av de inledande meningsskiljaktigheterna
mellan USA och EU angaÊende det foÈ reslagna samgaÊendet mellan Boeing och MDD i fjol, dels skapa
stor osaÈkerhet och hoÈ ga kostnader foÈ r foÈ retag som sysslar med globala transaktioner.

Samarbete maÊste helt enkelt till om man effektivt vill kunna tackla konkurrensproblem som straÈcker
sig oÈ ver nationsgraÈnserna. I viss omfattning existerar redan ett bilateralt samarbete mellan
myndigheter och det finns anledning att vara optimistisk om att detta kommer att oÈ ka i snabb takt.
FoÈ r att samarbetet skall bli effektivt aÈr jag dock oÈ vertygad om det noÈ dvaÈndiga i att man dels sluter
avtal om det praktiska upplaÈgget av samarbete, dels ocksaÊ ingaÊr naÊgon form av gemensam
internationell oÈ verenskommelse om en grundlaÈggande uppsaÈttning av materiella raÈttsprinciper foÈ r
konkurrenslagstiftningen.

Enligt min aÊsikt kommer foÈ rdelarna av ett dylikt samarbete inte bara de industrialiserade laÈnderna till
godo, utan ocksaÊ utvecklingslaÈnderna tror jag faÊr stor nytta av ett utoÈ kat samarbete av denna typ. 1998
har varit ett aÊr av turbulens och osaÈkerhet foÈ r maÊnga av vaÈrldens nya tillvaÈxtekonomier, saÈrskilt i
Asien. Det aÈr allmaÈnt accepterat att en av de fraÈmsta orsakerna till de problem som dessa ekonomier
har upplevt aÈr bristen paÊ aÈkta oÈ ppenhet paÊ marknaden. S.k. ºcrony capitalismº innebar att
konkurrensen mycket ofta aÊsidosattes till foÈ rmaÊn foÈ r oklara avtal som har lite att goÈ ra med fri
marknadstaÈvlan. Jag aÈr oÈ vertygad om att en gedigen konkurrenspolitik, baÊde paÊ nationell och
internationell nivaÊ , skulle utgoÈ ra ett effektivt motgift mot saÊdana tendenser ity att den fraÈmjar
industrins konkurrenskraft och decentraliseringen av det kommersiella beslutsfattandet samt gynnar
nytaÈnkande och maximerar konsumenternas foÈ rdelar.
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Dessa fraÊgor behandlades under 1994 av en grupp, med bl.a. tre oberoende experter, som paÊ min
begaÈran lade fram en rad rekommendationer om EU:s konkurrenspolitiska maÊl efter slutfoÈ randet av
Uruguayrundan. I rapporten foÈ rordades att framtida anstraÈngningar borde goÈ ras paÊ tvaÊ parallella
fronter. Dels boÈ r man ytterligare utvidga kommissionens bilaterala samarbete med laÈnder utanfoÈ r EU,
dels boÈ r man utveckla en multilateral ram foÈ r att vissa grundlaÈggande konkurrensregler saÈkert skall
respekteras av alla beroÈ rda laÈnder.

Bilateralt samarbete med FoÈ renta staterna och Kanada

Europeiska unionen har under senare aÊr aktivt fraÈmjat bilateralt samarbete paÊ konkurrensomraÊdet
med sina fraÈmsta handelspartner. Det baÈsta exemplet aÈr avtalen med USA, av vilket det foÈ rsta
undertecknades 1991 och traÈdde i kraft 1995. Omfattningen och betydelsen av handelstransaktionerna
mellan EU och USA vaÈxte snabbt naÈr tanken om det foÈ rsta avtalet vaÈcktes och samtidigt urskiljde man
hotet fraÊn konkurrensbegraÈnsande metoder som straÈcker sig oÈ ver nationsgraÈnserna. FoÈ ljaktligen
erkaÈnde man gemensamt vikten av att undvika motstridiga beslut, och av att samordna tillaÈmpnings-
aktiviteter i den utstraÈckning detta skulle vara till oÈ msesidig nytta.

Avtalet utformades i huvudsak foÈ r att underlaÈtta det logistiska samarbetet mellan kommissionen och
USA:s justitiedepartement eller Federala handelskommissionen. Det innehaÊ ller foÈ ljande bestaÈmmel-
ser: 1) underraÈ ttelseplikt om aÈrenden som tagits upp till granskning, om dessa kan taÈnkas inverka paÊ

intressen som aÈr vaÈsentliga foÈ r den andra parten, 2) utbyte av icke konfidentiell information mellan
myndigheterna, 3) moÈ jlighet till samordning av tillaÈmpningsaktiviteter samt oÈ msesidig handraÈckning
och slutligen 4) moÈ jligheter foÈ r den ena myndigheten att begaÈra att den andra skall vidta
tillaÈmpningsaktiviteter (s.k. aktiv hoÈ vlighet), och foÈ r den ena myndigheten att ta till vara den andra
partens viktiga intressen vid sina tillaÈmpningsaktiviteter (s.k. passiv hoÈ vlighet).

Detta innebaÈr att EU och USA aÊtar sig att samarbeta vid tillaÈmpning av antitrustregler och att inte
agera ensidigt och extraterritoriellt om inte de vaÈgar som erbjuds genom aktiv och passiv hoÈ vlighet har
uttoÈ mts. Detta aÊtagande har staÈrkts genom avtalet om aktiv hoÈ vlighet med USA fraÊn 1998, som
ytterligare underbygger bestaÈmmelserna i 1991 aÊrs avtal. Enligt det nya avtalet skall vardera parts
respektive myndigheter normalt skjuta upp eller avbryta sina tillaÈmpningsaktiviteter gaÈ llande
konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden som huvudsakligen aÈger rum i och huvudsakligen aÈr direkt
riktade mot den andra partens territorium, om den andra parten vill ta upp aÈrendet till behandling.

Kommissionens erfarenheter av avtalet med USA fraÊn 1991 visar att samarbetet kan skoÈ tas mycket
effektivt och att det vaÈsentligen minskar riskerna foÈ r sinsemellan avvikande eller inkoherenta
slutavgoÈ randen. Genom samarbetet har till dags dato ett oÈ msesidigt foÈ rtroende byggts upp mellan
kommissionen och USA:s konkurrensmyndigheter, vilket har gjort det laÈ ttare att oÈ ka likheterna i
saÈ ttet att analysera marknaderna och hur man laÈmpligen skall agera mot missfoÈ rhaÊ llanden. Under 1998
intensifierades det transatlantiska samarbete, t.ex. de naÈra samordnade parallella granskningarna av
samgaÊendet mellan WorldCom och MCI samt mellan Dresser och Haliburton.

Kommissionen har lagt sista handen vid ett bilateralt avtal med den kanadensiska regeringen som aÈr i
naÈra oÈ verensstaÈmmelse med 1991 aÊrs avtal mellan EU och USA. Avtalet vaÈntas bli antaget under
loppet av 1999. Det aÈr ocksaÊ vaÈrt att notera att liknande samarbetsavtal aÈven finns mellan vissa andra
laÈnder, t.ex. mellan USA och Kanada samt mellan Australien och Nya Zeeland.

KONK. RAP. 1998

FOÈ RORD AV KAREL VAN MIERT 9



Bilateralt samarbete infoÈ r utvidgningen

EU har ingaÊtt naÊgot annorlunda bilaterala avtal om konkurrens med laÈnderna i Central- och
OÈ steuropa. UpploÈ sningen av oÈ stblocket har gett oss en aldrig tidigare upplevd moÈ jlighet att hela
kontinentens saÊr och att bistaÊ denna del av Europa i dess oÈ vergaÊng fraÊn kommando- till
marknadsekonomi; i vilken process en vaÈsentlig del aÈr att infoÈ ra en funktionell konkurrenspolitik.
EG har utvecklat naÈra foÈ rbindelser med de central- och oÈ steuropeiska laÈnderna, inklusive de baltiska
staterna, och de s.k. Europaavtalen syftar till att bana vaÈg foÈ r ett framtida medlemskap i EU. Samma
sak gaÈ ller foÈ r Cypern och Malta, tvaÊ andra kandidatlaÈnder med vilka EG har slutit associeringsavtal.
Harmoniseringen av konkurrensreglerna Ð inklusive reglerna foÈ r statliga stoÈ d Ð aÈr ett viktigt drag i
dessa avtal, och daÈrfoÈ r ocksaÊ i EG:s strategi infoÈ r dessa laÈnders anslutning till EU. Institutioner som
skall tillaÈmpa reglerna foÈ rvaÈntas ocksaÊ bli inraÈ ttade. Av samma orsaker som gaÈ ller inom EG aÈr
konkurrensreglerna noÈ dvaÈndiga foÈ r att avvecklingen av handelshindren laÈnderna emellan inte skall
kringaÊs av konkurrensbegraÈnsande kommersiella och statliga aÊtgaÈrder, med samma verkan.

Jag anser att det goÈ rs lovande framsteg naÈr det gaÈ ller att anta antitrustregler och att bilda laÈmpliga
konkurrensmyndigheter. Mycket arbetet aÊ terstaÊr dock aÈnnu naÈr det gaÈ ller att infoÈ ra laÈmpliga ramar foÈ r
kontrollen av statligt stoÈ d. UtfoÈ rliga avtal har aÈven gjorts upp foÈ r samarbetet mellan kommissionen
och de olika konkurrensmyndigheterna. Formella anslutningsfoÈ rhandlingar har nu inletts med Polen,
Ungern, Tjeckien, Estland, Slovenien och Cypern.

Bilateralt samarbete med andra laÈnder

1995 aÊrs tullunionsavtal med Turkiet aÈr ett av de baÈsta exemplen paÊ senare aÊr paÊ ett bilateralt avtal
med detaljerade bestaÈmmelser om konkurrensfraÊgor och statliga stoÈ d. AÈ ven de frihandelsavtal som
slutits mellan EG och laÈnder som inte aÈr medlemmar, t.ex. de associeringsavtal som under de senaste
aÊren slutits med flera MedelhavslaÈnder, har oftast innehaÊ llit saÊdana bestaÈmmelser. EG har nyligen
slutit en rad s.k. partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland, Ukraina och flera f.d. sovjetre-
publiker. Dessa avtal aÈr inte lika ambitioÈ sa som Europaavtalen men innebaÈr aÈndaÊ att dessa laÈnder aÊtar
sig att steg foÈ r steg naÈrma sin konkurrens- och statsstoÈ dslagstiftning till EG-raÈtten. AÈ nnu finns ingen
formell bilateral ram foÈ r EG:s samarbete paÊ konkurrensomraÊdet med oÈ vriga huvudsakliga handels-
partner, framfoÈ r allt daÊ Japan. Trots detta aÈger regelbundna kontakter rum Ð inklusive ett aÊrligt
bilateralt moÈ te paÊ hoÈ g nivaÊ och oÈ msesidig anmaÈlan av aÈrenden som paÊverkar intressen av vikt foÈ r den
andra parten Ð mellan kommissionen och den japanska konkurrensmyndigheten.

Multilateralt samarbete Ð behovet av en ny global ram

Trots avsevaÈrda framsteg paÊ bilateral nivaÊ maÊste man dock inse att avtal om internationellt
konkurrenspolitiskt samarbete som endast aÈr bilaterala innehaÊ ller stora brister. Det aÈr saÈrskilt
uppenbart att bilateralt samarbete oundvikligen endast beaktar de beroÈ rda laÈndernas intressen och
daÈrfoÈ r negligeras med stor sannolikhet oÈ vriga laÈnders intressen. MaÊnga laÈnder har dessutom
fortfarande ingen konkurrenslagstiftning alls. Trots en markerad oÈ kning av intresset foÈ r att infoÈ ra
konkurrensregler under det senaste decenniet har endast omkring haÈ lften av VaÈrldshandels-
organisationens (WTO) medlemslaÈnder naÊgon konkurrenslagstiftning. Det finns ocksaÊ stora skillnader
i hur reglerna utformats och hur nitiskt de tillaÈmpas i olika laÈnder.

OECD:s rekommendation fraÊn 1995 om konkurrenssamarbete och rekommendationen gaÈllande
saÈrskilt allvarliga karteller (hard core cartels) som antogs tidigare i aÊr utgoÈ r viktiga riktlinjer foÈ r
bilateralt samarbete, saÈrskilt naÈr flera medlemslaÈnder foÈ rsoÈ ker motverka ett hot fraÊn en internationell
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kartell. Rekommendationerna aÈr dock endast riktade till OECD:s medlemslaÈnder och aÈr inte bindande
ens foÈ r dem. Samma sak gaÈ ller foÈ r de nuvarande WTO-regler foÈ r hur laÈnderna skall handskas med
konkurrensproblem. Utslaget fraÊn WTO-panelen i april 1998 om tvisten mellan USA och Japan, daÈr
Fuji beskylldes foÈ r konkurrensbegraÈnsande beteende med syfte att vaÈgra den amerikanska rivalen
Kodak tilltraÈde till den japanska marknaden foÈ r film och fotopapper gav en tydlig illustration av denna
brist.

Jag aÈr daÈrfoÈ r oÈ vertygad om att en allsidig vaÈrldsomfattande multilateral ram som tar upp tillaÈmpningen
av en grundlaÈggande uppsaÈttning av gemensamma konkurrensregler maÊste skapas foÈ r att komplettera
liberaliseringen av handeln. PaÊ grund av denna samspelande relation mellan handels- och
konkurrenspolitiken synes WTO vara den internationella organisation som aÈr baÈst skickad att ta
hand om en saÊdan multilateral ram. Tanken paÊ att skapa en oÈ verstatlig struktur av detta slag
behandlades i ett meddelande fraÊn kommissionen till raÊdet 1996. DaÈr foÈ reslogs att WTO skulle inraÈtta
en arbetsgrupp foÈ r att undersoÈ ka om en fortsaÈ ttning paÊ den inslagna vaÈgen aÈr oÈ nskvaÈrd. FoÈ rslaget, som
godkaÈndes av raÊdet, var den huvudsakliga inspirationskaÈ llan till det ministerbeslut som fattades i
Singapore i december 1996 om att bilda en arbetsgrupp inom WTO som skall studera samspelet mellan
handels- och konkurrenspolitiken. Denna grupp har redan sammantraÈ tt ett antal gaÊnger och kommer
att fortsaÈ tta sina diskussioner under 1999. Trots det mycket uppmuntrande intresse som visats baÊde av
industri- och utvecklingslaÈnderna (inklusive vissa laÈnder som inte har naÊgra inhemska konkurrens-
regler) i diskussionerna aÈr det alltfoÈ r tidigt att saÈga huruvida de i slutaÈnden kommer att leda till att
formella foÈ rhandlingar inleds mellan WTO:s medlemslaÈnder. Jag hoppas verkligen att saÊ blir fallet som
en del i naÈsta runda av de multilaterala foÈ rhandlingarna.

SaÊdana foÈ rhandlingar skulle kunna koncentreras paÊ foÈ ljande fyra foÈ rslag till moÈ jliga avtal: 1)
MedlemslaÈnderna skulle kunna avtala om att varje land skulle anta inhemska konkurrensregler och att
bilda laÈmpliga konkurrensmyndigheter. Dels skulle man faÊ anta basregler foÈ r att handskas med
konkurrensbegraÈnsande affaÈrsmetoder, missbruk av marknadsinflytande och sammanslagningar, dels
skulle man faÊ anta laÈmpliga bestaÈmmelser foÈ r hur tillaÈmpningen skall gaÊ till, och dessutom se till att
foÈ retagen har tillgaÊng till konkurrensmyndigheter och domstolar. 2) MedlemslaÈnderna skulle ocksaÊ

kunna enas om en gemensam uppsaÈttning av basprinciper foÈ r hur konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden
ska motverkas internationellt. Inledningsvis aÈr det foÈ rmodligen rimligt att koncentrera sig paÊ

foÈ rfaranden vars skadlighet aÈr allmaÈnt erkaÈnd Ð saÈrskilt horisontella konkurrensbegraÈnsningar som
t.ex. hemliga uppgoÈ relser om priser och produktion, uppdelning av marknaden, anbudsuppgoÈ relser
och exportkarteller. OÈ verenskommelser om andra metoder som t.ex. missbruk av marknadsinflytande
och vertikala konkurrensbegraÈnsningar kan visa sig vara en svaÊrare noÈ t att knaÈcka, men skulle kunna
loÈ sas paÊ laÈngre sikt. 3) Man skulle aÈven kunna utveckla ett instrument foÈ r multilateralt samarbete,
utformat foÈ r att underlaÈ tta samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna, och vari bestaÈmmelser
skulle ingaÊ om samraÊd, hur tvister kan undvikas, utbyte av icke-konfidentiell information, oÈ msesidig
anmaÈlningsplikt och hoÈ vlighet. Slutligen skulle det aÈven vara logiskt att 4) infoÈ ra rutiner om
tvistloÈ sning under tydligt specificerade omstaÈndigheter. Eventuellt skulle man kunna anpassa WTO:s
nuvarande rutiner foÈ r tvistloÈ sning till detta aÈndamaÊl genom att man t.ex. foÈ r att se till att man tar itu
med vissa moÈ nster av aÊterkommande brister i tillaÈmpningen av konkurrenslagstiftningen som paÊverkar
handeln mellan medlemslaÈnder. Att utvidga saÊdana rutiner till att omfatta uppgoÈ relser i enskilda
aÈrenden skulle dock vara olaÈmpligt.

Dessa foÈ rslag boÈ r inte tolkas som en oÈ nskan att inraÈtta en ny internationell organisation med egna
undersoÈ knings- och tillaÈmpningsbefogenheter. Snarare aÈr de avsedda att forma en bas till en ny
multilateral ram som skall staÈrka vaÈrldshandelssystemet saÊ att konkurrensbegraÈnsande kommersiella
foÈ rfaranden inte kan omintetgoÈ ra liberaliseringen av handeln och foÈ retagens moÈ jligheter att komma in
paÊ marknaderna. Med detta maÊl i aÊ tanke anser jag att foÈ rslagen visserligen aÈr anspraÊksloÈ sa, men
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foÈ rnuftiga och foÈ ljdriktiga, och att de foÈ rmodligen kommer att visa sig vara effektiva naÈr man skall
gripa sig an de viktigaste utmaningarna som vaÈrldens ekonomier staÊr infoÈ r paÊ troÈ skeln till det nya
aÊrtusendet.
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INLEDNING

1. 1998 var det sista aÊret innan unionen oÈ vergick till gemensam valuta och kommissionen lade av
naturliga skaÈ l all sin energi paÊ att se till att euron introducerades i ett ekonomiskt sunt och dynamiskt
klimat. Bidrag till denna process kom ocksaÊ fraÊn konkurrenspolitikens kompetensomraÊden och med
konkurrenspolitiska medel. Kommissionen inriktade sig paÊ tvaÊ huvudomraÊden. FoÈ rst och fraÈmst
foÈ rsoÈ kte man, foÈ r att skapa en solid och sund bas foÈ r EMU, stoÈ dja och konsolidera den inre
marknadens funktionsduglighet genom att foÈ rbaÈttra marknadsstrukturerna och genom att agera
kraftfullt mot konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden. Parallellt med detta arbete gick kommissionen
beslutsamt vidare med moderniseringen av EG:s konkurrensraÈtt. I slutet av september antogs saÊ lunda
ett meddelande om oÈ versynen av politiken gaÈ llande vertikala begraÈnsningar. Detta utgoÈ r en
vaÈndpunkt i kommissionens bedoÈ mning av konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden. I november
uppnaÊddes en politisk oÈ verenskommelse i raÊdet om nya procedurregler foÈ r statliga stoÈ d, vilket boÈ r
bana vaÈg ocksaÊ foÈ r ett formellt antagande under loppet av 1999. Kommissionen har under de senaste
maÊnaderna staÈndigt soÈ kt staÈrka foÈ rbindelserna med konkurrensmyndigheter i laÈnderna utanfoÈ r EU nu
sedan den internationella dimensionen blivit en konstant i arbetet 1.

1. Konkurrenspolitiken Ð till foÈ rsvar och till gagn foÈ r den inre marknaden.

2. 1998 var konkurrenspolitiskt ett mycket tillfredsstaÈ llande aÊr foÈ r kommissionen. Kommissionen
visade tydligt sin beslutsamhet och anvaÈnde konkurrenspolitiken som ett instrument till foÈ rsvar och till
gagn foÈ r den inre marknaden infoÈ r ikrafttraÈdandet av den ekonomiska och monetaÈra unionen. Dels
kraÈvde kommissionen dryga boÈ ter i ett antal aÈrenden som kan betecknas som prejudicerande. Dels tog
kommissionen de foÈ rsta stegen i vad som skall bli en serie av aÊtgaÈrder som syftar till att fokusera de
interna enheternas kontroll paÊ aÈrenden som har ett uttalat gemenskapsintresse.

1.1. Dynamisera den inre marknaden

3. Kommissionen soÈ kte konsolidera den inre marknaden genom att motarbeta foÈ rsoÈ k fraÊn vissa
ekonomiska aktoÈ rer att begraÈnsa utvecklingen av den med hjaÈ lp av artificiella villkor.

SaÈrskilt vaksam var kommissionen naÈr det gaÈ llde metoder som leder till uppdelningar av marknaderna.
Biltillverkaren Volkswagen aÊlades att betala boÈ ter paÊ 102 miljoner ecu foÈ r att ha hindrat handeln inom
EG genom att foÈ rbjuda sina italienska generalagenter att saÈ lja bilar av maÈrket Volkswagen och Audi
till utlaÈndska kunder.

Kommissionen aÊlade aÈven Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato att betala boÈ ter foÈ r
missbruk av dess dominerande staÈ llning genom gynnande av egen cigarrettproduktion till foÈ rfaÊng foÈ r
utlaÈndska cigarretter.

PaÊ samma saÈtt fortsatte kommissionen att bekaÈmpa priskarteller i syfte att motverka inflations-
effekterna och garantera en effektiv konkurrens. Kommissionen har aÈven foÈ rbjudit flera karteller och
aÊ lagt deltagande foÈ retag att betala dryga boÈ ter. Denna typ av fall aÊ terfinns inom sektorerna foÈ r rostfritt
staÊ l, socker, fjaÈrrvaÈrmekulvertar och sjoÈ transporter.

1 Det internationella samarbetet diskuteras inte haÈr eftersom det redan tas upp i kommissionsledamoten Karel
Van Mierts foÈ rord.
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Bland diskriminerande missbruk av dominerande staÈ llning ingaÊr ocksaÊ metoder som foÈ rsvagar den inre
marknadens struktur daÊ saÊdana metoder hindrar utvecklingen foÈ r foÈ retag som befinner sig i en
beroendesituation eller foÈ retag som foÈ rsoÈ ker komma in paÊ en marknad, detta gaÈller saÈrskilt inom
ramen foÈ r avregleringen av de branscher som tillhandahaÊller ett trafik- eller annat naÈt. Kommissionen
har vid ett flertal tillfaÈ llen kritiserat saÊdant missbruk, fraÈmst inom omraÊdena luft- och sjoÈ transport.

Skall den inre marknaden fungera ordentligt maÊste den aÈven fortsaÈttningsvis ha flexibla och oÈ ppna
strukturer som ger konkurrenskrafterna stoÈ rsta moÈ jliga spelrum. DaÈrfoÈ r foÈ rbjoÈ d kommissionen
fusionerna av Bertelsmann, Kirch och PremieÁre samt av Deutsche Telekom och BetaResearch
eftersom dessa tvaÊ foÈ retagskoncentrationer skulle ha lett till att det i Tyskland skapats strukturer foÈ r
digital-TV daÈr de olika parterna skulle ha foÈ rvaÈrvat sig dominerande staÈ llning eller till och med
monopol paÊ flera marknader. Kommissionen godkaÈnde dock aÈven flera affaÈrer paÊ villkor att foÈ retagen
respekterade aÊ taganden som avsaÊg att uppraÈ tthaÊ lla en tillraÈcklig konkurrens paÊ de beroÈ rda
marknaderna.

Slutligen aÈr statsstoÈ dskontrollen aÈven en viktig del i anstraÈngningen att utveckla den inre marknaden.
Kommissionen anser att oberaÈttigat statligt stoÈ d leder till snedvridning av konkurrensen och ineffektiv
anvaÈndning av resurserna. Effekten blir att handelsbarriaÈrerna oÈ kar varigenom framgaÊngarna foÈ r den
inre marknaden aÈventyras. De fortsatta skillnaderna i stoÈ dnivaÊer mellan medlemsstaterna aÈventyrar
maÊ len foÈ r den ekonomiska och sociala sammanhaÊ llningen. Kommissionen fortsatte daÈrfoÈ r med sin
uppgift att kontrollera statliga stoÈ d. Antalet aÈrenden som var uppe till behandling sjoÈ nk, men foÈ rblev
olyckligtvis aÈndaÊ hoÈ gt. En stor andel av dem (c:a 20 %) gaÈ llde aÈrenden daÈr medlemsstaterna inte
efterlevt sin skyldighet att anmaÈla nya stoÈ daÊtgaÈrder till kommissionen. Detta aÈr en bekraÈftelse foÈ r
kommissionen att det finns ett behov av att konsekvent kraÈva aÊterbetalning av oanmaÈlt stoÈ d som
befinns vara foÈ rdragsstridigt. Utan detta har medlemsstaterna inte ett tillraÈcklig incitament att leva
upp till sina skyldigheter. De mest ioÈ gonenfallande aÈrendena roÈ rde ett tillaÈggsstoÈ d till CreÂdit Lyonnais
paÊ 15 miljarder ecu och stoÈ dpaketet till byggnaden av jaÈrnvaÈgsfoÈ rbindelsen i tunneln under Engelska
kanalen (Channel Tunnel Rail Link). Detta aÈrende tar paÊ ett exemplariskt saÈ tt itu med konsekvenserna
av att privata investerare bygger och tillhandahaÊ ller transportinfrastrukturer.

Dessa av kommissionen fattade beslut straÊ lar samman mot ett och samma maÊl, naÈmligen att bidra till
en konsolidering av den inre marknad som aÈr sjaÈ lva grundbulten i den ekonomiska och monetaÈra
unionen (EMU). Den naÊgot bistra bild som uppmaÊlas i denna kortfattade oÈ versikt boÈ r dock inte doÈ lja
det faktum att de allra flesta avtal, transaktioner eller stoÈ d som anmaÈldes till kommissionen under 1998
blivit godkaÈnda.

1.2. Omorientering av kommissionens kontrollverksamhet

4. En av de viktigaste maÊlen med moderniseringen av konkurrensraÈ tten och kommissionens praxis
aÈr att omorientera enheternas kontrollverksamhet mot aÈrenden med ett uttalat gemenskapsintresse.
Denna avsikt aviserades tydligt 1997 i det foÈ rsta paketet med initiativ (meddelandet om avtal av
mindre betydelse samt meddelandet om samarbete med nationella konkurrensmyndigheter).
Resultaten var uppmuntrande i slutet av 1998, men fortfarande alltfoÈ r anspraÊksloÈ sa.

5. 1998 karakteriserades aÊnyo av en intensiv kontrollverksamhet inom kommissionens alla
kompetensomraÊden. Det totala antalet nya aÈrenden som registrerades under aÊret uppgick till 1 198,
varav 509 var aÈrenden enligt artiklarna 81, 82 och 86, 245 2 gaÈ llde koncentrationer och 444 statliga stoÈ d.

2 HaÈri ingaÊr 10 EKSG-beslut.
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Detta aÈr en betydande reduktion paÊ 134 aÈrenden jaÈmfoÈ rt med 1997, beroende paÊ en stor minskning av
statsstoÈ dsaÈrendena. Vad gaÈ ller traditionella aÈrenden gaÈllande konkurrensbegraÈnsande avtal och
missbruk av dominerande staÈ llning noterade kommissionen en stabilisering i antalet anmaÈlningar, en
uppmuntrande tendens som troligen till viss del haÈnger samman med det nya meddelandet gaÈllande
avtal av mindre betydelse. Antalet klagomaÊl som kommer kommissionen till del aÈr fortsatt hoÈ gt. Dock
uteblev den explosion av koncentrationsanmaÈlningar som kommissionen foÈ rvaÈntade efter aÈndringen
av foÈ rordning nr 4064/89, fraÈmst till foÈ ljd av de nya befogenheter som haÈr ges till kommissionen vad
gaÈ ller vissa transaktioner mellan parter i olika laÈnder. Antalet transaktioner som anmaÈldes i enlighet
med foÈ rordningen oÈ kade med dock 36 %, d.v.s. 5 punkter mer aÈn 1997, daÊ motsvarande siffra laÊg paÊ

31 %. Denna oÈ kning maÊste ses mot bakgrund av dagens internationella klimat som tenderar att gynna
koncentrationer samt marknadernas foÈ rberedelser infoÈ r EMU. Det totala antalet nya statsstoÈ ds-
aÈrenden som registrerades under aÊret var uppseendevaÈckande mycket mindre aÈn under 1997 (-32 %),
vilket aÈr laÈgre aÈn under de tre senaste aÊren. Antalet avslutade aÈrenden under aÊret var 1 279, varav 581
gaÈ llande aÈrenden enligt artiklarna 81 och 82, 238 koncentrationer samt 460 statliga stoÈ d, vilket utgoÈ r en
oÈ kning med 119 avslutade aÈrenden jaÈmfoÈ rt med aÊret daÈrfoÈ rinnan. Dessa sistnaÈmnda siffror illustrerar
kommissionens vilja att paÊskynda behandlingen av aÈrendena naÈr helst detta aÈr moÈ jligt.

2. Moderniseringen av konkurrensraÈtten

6. AÊ r 1998 fortsatte kommissionen sin moderniseringspolitik genom att utfaÈrda ett meddelande
om vertikala begraÈ nsningar. Vad gaÈ ller statsstoÈ dskontrollen antogs en foÈ rordning som ger
kommissionen raÈtt att utfaÈrda gruppundantag foÈ r vissa typer av statligt stoÈ d och dessutom uppnaÊddes
en politiskt oÈ verenskommelse om procedurregler vid raÊdets (industri) moÈ te den 16 november.

2.1. Kommissionens politik gaÈ llande konkurrensreglerna i artikel 81±82

7. Meddelandet av den 30 september 1998 om tillaÈmpningen av gemenskapens konkurrensregler
foÈ r vertikala konkurrensbegraÈnsningar aÈr paÊ maÊnga saÈtt en viktig foÈ rnyelse av kommissionens politiska
grepp foÈ r att motverka konkurrensbegraÈnsande avtal och missbruk av dominerande staÈ llning. Det
innebaÈr ett brott med den gamla metoden daÈr man anvaÈnde sig av sektors- och gruppundantag som
karakteriserades av en stor komplexitet. Det nya greppet baserar sig paÊ ekonomiska analyser av
effekter som uppstaÊr av vertikala begraÈnsningar genom att koppla samman undantaget med foÈ retagens
marknadsinflytande. En foÈ renkling av procedurerna, realistiska analyser och stoÈ rre medverkan fraÊn
domstolarnas och nationella konkurrensmyndigheters sida aÈr grundlaÈggande principer som vaÈglett
kommissionen i denna nya fas och som fortsatt kommer att vara vaÈgledande under kommande
maÊnader.

8. Den generella tanken aÈr att infoÈ ra en enda och mycket vittomfamnande foÈ rordning om
gruppundantag som taÈcker in samtliga vertikala konkurrensbegraÈnsningar foÈ r alla mellan- och
slutprodukter samt tjaÈnster. Ett litet antal begraÈnsningar skulle uteslutas, t.ex. avtal om faststaÈ llande av
priser. Dessa skulle alltsaÊ utgoÈ ra en svart lista oÈ ver avtalsbestaÈmmelser som inte undantas av
foÈ rordningen. I foÈ rordningen vill man inte foÈ rsoÈ ka raÈkna upp de bestaÈmmelser som kan undantas, som
i gaÈ llande gruppundantagsfoÈ rordningar, vilket omedelbart skulle avlaÈgsna den tvaÊngstroÈ ja som skapas
av de nuvarande s.k. vita listorna, som driver foÈ retagen att pressa in sina avtal i de moÈ nster som
aÊterfinns i undantagsfoÈ rordningen.

9. HuvudmaÊlet med denna utvidgade och flexibla undantagsfoÈ rordning aÈr att ge ett visst maÊtt av
frihet och raÈttssaÈkerhet till foÈ retag som saknar marknadsinflytande, naÊgot som definitivt aÈr fallet foÈ r ett
flertal foÈ retag. Inom dessa graÈnser skulle foÈ retagen inte behoÈ va vara osaÈkra om deras avtals giltighet i
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foÈ rhaÊ llande till EG-raÈtten. FoÈ r att bevara marknadernas konkurrensfunktion och foÈ rbehaÊ lla denna
undantagsmoÈ jlighet till foÈ retag som reellt inte innehar naÊgot stoÈ rre marknadsinflytande skulle det i
foÈ rordningen faststaÈ llas troÈ sklar foÈ r hur stor marknadsandelen faÊr vara innan dessa gruppundantag
upphoÈ r att vara tillaÈmpliga. Detta skulle emellertid inte innebaÈra att avtalen bleve olagliga om
troÈ sklarna passerades, utan snarare att deras foÈ renlighet skulle tas upp till proÈ vning paÊ individuell
basis.

10. Kommissionen avser att laÈgga fram riktlinjer som kompletterar den framtida undantagsfoÈ r-
ordningens raÈ ttsliga ram i syfte att bistaÊ foÈ retagen i deras val av analys naÈr de skall avgoÈ ra om deras
avtal aÈr foÈ renliga med artiklarna 81.1 och 81.3.

11. FoÈ r att kunna vidta dessa nya politiska aÊtgaÈrder kommer kommissionen att tilldelas nya
lagstiftande befogenheter av raÊdet. Ett foÈ rslag om aÈndring av raÊdets foÈ rordning nr 19/65/EEG av den 2
mars 1965 har oÈ verlaÈmnats till raÊdet. Syftet aÈr att ge kommissionen raÈtt att anta den nya typen av
gruppundantagsfoÈ rordning. I oÈ vrigt har kommissionen parallellt antagit ett foÈ rslag om aÈndring av
raÊdets foÈ rordning nr 17 av den 6 februari 1962 foÈ r att utvidga dispensen fraÊn anmaÈlningsplikten enligt
artikel 4.2.

2.2. Statliga stoÈ d

12. Under 1998 fortsatte kommissionen sitt initiativ fraÊn hoÈ sten 1996 att omorientera och
modernisera kontrollen av statliga stoÈ d. MaÊlet aÈr att foÈ rbaÈttra insynen och raÈttssaÈkerheten genom att
foÈ renkla och tydliggoÈ ra procedurreglerna och genom att effektivisera statsstoÈ dskontrollen gaÈllande
mindre viktiga aÈrenden. PaÊ grund av de maÊnga stoÈ daÊtgaÈrder som kommissionen maÊste bedoÈ ma aÈr det
ofraÊnkomligt att arbetet koncentreras paÊ stoÈ rre aÈrenden med stora stoÈ dbelopp eller nya raÈttsliga
aspekter. Denna noÈ dvaÈndighet understryks fraÈmst av det vaÈxande antalet enstaka stoÈ daÊtgaÈrder, ofta
med saÈrskilt hoÈ ga stoÈ dnivaÊer.

13. Som ett viktigt steg i moderniseringen av statsstoÈ dskontrollen har raÊdet i vaÈntan paÊ

Europaparlamentets yttrande naÊtt en politisk oÈ verenskommelse om ett foÈ rslag fraÊn kommissionen
om procedurreglerna. I dessa regler kommer det tydligt att fastslaÊs vilka etapper som kommissionen
och medlemsstaterna maÊste foÈ lja vid tillaÈmpningen av artikel 88 i EG-foÈ rdraget, fraÈmst i fraÊga om
tidsfrister, foÈ relaÈgganden, aÊ terbetalning av foÈ rdragsstridigt stoÈ d. Vidare antog raÊdet formellt
foÈ rordningsfoÈ rslag som moÈ jliggoÈ r foÈ r kommissionen att undanta vissa grupper av branschoÈ vergripande
statliga stoÈ d fraÊ n anmaÈ lningsskyldighet. De framtida undantagsfoÈ rordningarna boÈ r foÈ renkla
foÈ rfarandena saÊ att kommissionen slipper behandla ett stort antal stoÈ daÈrenden daÈr det inte foÈ religger
naÊgon stoÈ rre risk foÈ r konkurrenssnedvridningar.

14. Kommissionen har aÈven gjort annat foÈ r att klargoÈ ra sin stoÈ daÊ tgaÈ rdsbedoÈ mning: Det
sektorsoÈ vergripande ramverket foÈ r regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt traÈdde i kraft den 1
september och kommissionen har antagit rambestaÈmmelser foÈ r stoÈ d till utbildning. RaÊdet antog en ny
foÈ rordning med nya regler om stoÈ d till varvsindustrin som ersaÈtter det sjunde direktivet om stoÈ d till
varvsindustrin. Detta blev noÈ dvaÈndigt sedan FoÈ renta staterna underlaÊ tit att ratificera OECD:s
varvsavtal. Slutligen foÈ rklarade kommissionen i ett tillkaÈnnagivande sitt nya tillvaÈgagaÊngssaÈ tt vid
bedoÈ mningen av moÈ jliga inslag av stoÈ d i medlemsstaternas praxis med direkt beskattning av foÈ retag.
Detta arbete sker parallellt med medlemsstaternas anstraÈngningar inom uppfoÈ randekodsgruppen foÈ r
att saÈtta stopp foÈ r skadlig skattekonkurrens.
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3. Avregleringsprocessen

15. En annan komponent i de politiska aÊtgaÈrderna foÈ r att konsolidera den inre marknaden aÈr de
fortsatta avregleringarna av naÈttjaÈnsterna som tidigare laÊg under statsmonopol. OÈ ppnandet av sektorer
kopplade till informationssamhaÈ llet eller energiproduktion och -distribution utgoÈ r saÊ ledes en
avgoÈ rande faktor foÈ r EU-naÈringslivets konkurrenskraft och dynamiken paÊ den inre marknaden.
Detta sporrar foÈ rst och fraÈmst till teknisk utveckling och gynnar tillkomsten av nya varaktiga
arbetstillfaÈ llen.

3.1. Telekommunikationer

16. Telekommunikationerna avreglerades helt den 1 januari 1998 och kommissionen har varit
saÈrskilt aktiv inom denna sektor.

17. Under aÊrets foÈ rsta maÊnader fullstaÈndigade kommissionen samlingen av foÈ rklarande texter
genom att anta ett tillkaÈnnagivande om status foÈ r tal oÈ ver Internet samt ett annat tillkaÈnnagivande om
tillaÈmpningen av konkurrensreglerna paÊ tilltraÈdesavtal inom telesektorn. I det sistnaÈmnda dokumentet
saÈger kommissionen bl.a. att man oÈ nskar se medlemsstaternas regleringsmyndigheter och, om saÊ

behoÈ vs, de nationella konkurrensmyndigheterna, ta oÈ ver behandlingen av den stoÈ rsta delen av
aÈrendena. Kommissionen skulle endast traÈda in daÊ detta aÈr noÈ dvaÈndigt.

18. Kommissionen har bildat en gemensam uppfoÈ ljningsgrupp med foÈ retraÈdare fraÊn generaldirekt-
oraten med ansvar foÈ r konkurrens och telekommunikationer. Kommissionen har under aÊret publicerat
tvaÊ rapporter om hur laÊngt medlemsstaterna kommit med att i den egna lagstiftningen infoÈ rliva
avreglerings- och harmoniseringsdirektiven inom telesektorn. I rapporterna ges en i stort sett positiv
bild av den process som paÊgaÊr i EU. I alla medlemsstaterna, utom i Portugal och Grekland som aÈr
undantagna fram till aÊr 2000, har nya operatoÈ rer beviljats tillstaÊnd att tillhandahaÊlla taltelefonitjaÈnster
eller att etablera och driva allmaÈnna telenaÈt i konkurrens med den redan verksamma operatoÈ ren.
Kommissionen har dock konstaterat att vissa brister kvarstaÊr och i boÈ rjan av 1998 paÊgick 35
oÈ vertraÈdelsefoÈ rfaranden. Kommissionen kunde dock avsluta flera av dessa sedan de beroÈ rda
medlemsstaterna meddelat att de vidtagit laÈmpliga aÊtgaÈrder.

19. FoÈ r att de nationella reglerna inte skall laÈgga hinder i vaÈgen foÈ r nya operatoÈ rer fortsaÈtter
kommissionen att kontrollera hur vaÈl dessa regler oÈ verensstaÈmmer med EG-foÈ rdraget naÈr det gaÈ ller
samtrafikfoÈ rmaÊgan, begreppet samhaÈ llsomfattande tjaÈnster, metoderna foÈ r beraÈkning och finansiering
av dessa samt slutligen foÈ rfaranden och villkor vid tillstaÊndsgivningen.

20. Samtliga aÊtgaÈrder siktar mot att saÈkra avregleringen, som redan vaÈckt stor entusiasm i
affaÈrskretsar. Fram till slutet av februari har mer aÈn 500 licenser foÈ r tilltraÈde till lokala naÈt beviljats
oÈ ver hela EU. Den spektakulaÈra utvecklingen av mobiltelefonin som gynnats av den fria konkurrensen
aÈr aÈnnu inte slut. Kommissionen kommer givetvis att stoÈ dja den, saÈrskilt med tanke paÊ de lovande
tillvaÈxtutsikterna som mobiltelefoni har i kombination med satellitfoÈ rbindelser och Internet.

3.2. Energi

21. Direktivet om oÈ ppnandet av marknaden foÈ r naturgas antogs av medlemsstaterna vid raÊdets
(industri) moÈ te den 11 maj. Detta beslut bildade avslutningen paÊ avregleringen av energisektorn, som
inleddes med direktivet om en gemensam marknad foÈ r elektricitet. I direktivet fastslaÊ s de
gemensamma reglerna foÈ r transport, distribution, leverans och lagring av naturgas. TilltraÈdet till
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marknaden och utnyttjandet av naÈten regleras och vidare anges tillaÈmpliga kriterier och foÈ rfaranden
foÈ r tillstaÊndsgivningen vid byggande och exploatering av naturgasanlaÈggningar.

22. Marknaden skall oÈ ppnas vad gaÈller aÊ tminstone 20 % av den totala aÊrliga gaskonsumtionen inom
varje nationell marknad saÊ snart direktivet infoÈ rlivats i landets lagstiftning (d.v.s. senast 2000). Denna
minimiprocentandel skall oÈ ka till 28 % efter 5 aÊr och till 33 % efter 10 aÊr. Samtidigt skall
naturgaskonsumenternas raÈ tt att sjaÈ lva foÈ rhandla fram sina kontrakt med den leverantoÈ r de vaÈ ljer
gradvis utoÈ kas.

FoÈ r att organisera tillgaÊngen till naÈten kan medlemsstaterna vaÈ lja mellan tvaÊ tillvaÈgagaÊngssaÈ tt:
ºfoÈ rhandlat tilltraÈdeº eller ºreglerat tilltraÈdeº. BaÊda alternativen maÊste fungera enligt objektiva,
oÈ ppna och icke-diskriminerande kriterier. I princip maÊste ocksaÊ ºuppstroÈ msº roÈ rledningar vara oÈ ppna,
men i enlighet med villkor som faststaÈ lls av medlemsstaterna.

23. Kommissionen kommer att kunna bevilja undantag naÈr operatoÈ rer som slutit ºtake-or-payº-
kontrakt stoÈ ter paÊ svaÊrigheter paÊ grund av avregleringen. I direktivet foÈ reskrivs ocksaÊ ett undantag foÈ r
medlemsstater som inte aÈr direkt kopplade till en annan medlemsstats gasnaÈt och som bara har en yttre
leverantoÈ r, vidare undantag foÈ r framvaÈxande marknader och regioner i Grekland och Portugal samt
undantag foÈ r omraÊden daÈr gasinfrastrukturen aÈr under utveckling.

Faktaruta 1: Euron och konkurrensen

Under 1998 avslutades eurofoÈ rberedelserna framgaÊngsrikt. InfoÈ randet av euron kommer att faÊ en
djupgaÊende inverkan paÊ konkurrensen inom EU. Generellt kommer den ekonomiska och monetaÈra
unionen (EMU) att intensifiera konkurrensen av tre skaÈ l:

1) Den kommer att staÈrka de positiva effekterna fraÊn programmet foÈ r den inre marknaden. Den
inre marknaden har haft ett konkurrensfraÈmjande inflytande genom att effektivt integrera
marknaderna och bredda foÈ retagens avsaÈttningsomraÊden. Euron torde gynna denna effekt eftersom
handeln mellan deltagande EU-stater kommer att ske utan vaÈxelkursrisker och kostnader foÈ r
valutavaÈxling. Som en foÈ ljd av detta kommer handelsfloÈ det foÈ rmodligen att oÈ ka. Medan effekterna
fraÊn den inre marknaden huvudsakligen koncentreras till vissa tillverkningssektorer som dittills
skyddats av hoÈ ga icke tullmaÈssiga handelshinder, kommer euron foÈ rmodligen att inverka paÊ en laÊng
rad av sektorer, saÈrskilt finansiella tjaÈnster och distribution. I synnerhet kommer marknaderna foÈ r
maÊnga finansiella tjaÈnster, som nu aÈr nationella p.g.a. foÈ rekomsten av separata nationella valutor,
gradvis att breddas till att taÈcka hela euroomraÊdet.

Breddandet av de geografiska marknaderna erbjuder nya moÈ jligheter att utnyttja stordriftens
foÈ rdelar och kommer att medfoÈ ra ett oÈ kat antal sammanslagningar och foÈ retagsfoÈ rvaÈrv. Detta blir
saÈrskilt fallet inom branscher daÈr aÊ terfoÈ rsaÈ ljningsnaÈtverken tidigare i stort sett varit nationellt
begraÈnsade och daÈr foÈ retagen ser moÈ jligheter till stora kostnadsbesparingar genom att utvidga
dessa naÈtverk till att taÈcka oÈ vriga delar av EU. AÊ andra sidan kommer konkurrensen att exponera
de svaga sidorna hos mindre effektiva foÈ retag som kommer att ansaÈttas av uppkoÈ psbud. Generellt
kommer den omstrukturering som EMU ger upphov till inte att ge upphov till naÊgra
konkurrensproblem och torde fraÈmja den helhetliga effektiviteten i EG-ekonomin. FoÈ rutsatt att
det aÈr enkelt att ta sig in paÊ marknaden boÈ r det inte uppstaÊ naÊgra stoÈ rre konkurrensproblem naÈr det
totala antalet foÈ retag sjunker allt eftersom ineffektiva firmor foÈ rsvinner och mer effektiva foÈ retag
expanderar. AÈ ven om antalet inhemska leverantoÈ rer paÊ en lokal marknad skulle sjunka, boÈ r antalet
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existerande eller potentiella konkurrenter oÈ ka naÈr denna marknad inlemmats i en stoÈ rre geografisk
marknad.

2) EMU kommer att oÈ ka moÈ jligheterna till prisjaÈmfoÈ relser. Dessa oÈ kade moÈ jligheter att jaÈmfoÈ ra
priserna i olika laÈnder kommer efter infoÈ randet av euron huvudsakligen att inverka paÊ de sektorer
daÈr prisskillnaderna mellan medlemsstaterna aÈr stora och inte beror paÊ strukturella skaÈ l (t.ex.
skillnader i konsumenternas smak och indirekt beskattning) utan paÊ foÈ retagsstrategier som gaÊr ut
paÊ att segmentera marknaderna. Vissa sektorer foÈ r varaktiga konsumtionsvaror (t.ex. motorfordon)
kommer troligen att paÊ verkas saÈ rskilt mycket av oÈ kade prisjaÈmfoÈ relser, eftersom varje
inkoÈ pstillfaÈ lle utgoÈ r en stor andel av konsumentens totala utgifter. FoÈ r dessa produkter kommer
de potentiella besparingar som konsumenten kan uppnaÊ genom graÈnsoÈ verskridande foÈ rvaÈrv med
laÈ tthet att uppvaÈga de daÈrmed foÈ renade extra kostnaderna.

FoÈ r det tredje kommer effekterna av euron paÊ riskkapitalmarknaden att ha aÊterverkningar paÊ

konkurrensen mellan olika varor och tjaÈnster. EMU kommer att reducera kapitalkostnaderna
vilket skulle kunna leda till en oÈ kning av antalet koncentrationer. Nya finansieringstekniker och -
marknader kan komma till anvaÈndning foÈ r en ny generation av EU-foÈ retagare och paÊ saÊ saÈ tt
underlaÈtta ett intraÈde paÊ marknaden. DaÈrfoÈ r torde principiellt aÈndringen av kapitalmarknaden
ytterligare hoÈ ja EMU:s konkurrensfraÈmjande effekter.

Inom ramen foÈ r EMU:s generella konkurrensfraÈmjande inverkan har konkurrenspolitiska aÊtgaÈrder
en viktig roll att spela foÈ r att trygga eller fraÈmja flexibiliteten paÊ produkt- och tjaÈnstemarknaderna.
FoÈ retag som kan skydda sig sjaÈ lva mot konkurrenstrycket med hjaÈ lp av konkurrensbegraÈnsande
foÈ rfaranden kommer foÈ rmodligen att vara mindre effektiva och innovativa och daÈrfoÈ r mindre
kapabla att anpassa sig till eventuella makroekonomiska chocker.

En del foÈ retag kommer oundvikligen att raÊka ut foÈ r svaÊrigheter till foÈ ljd av den oÈ kande
konkurrensen. Medlemsstaterna kommer att utsaÈttas foÈ r starka paÊtryckningar att skydda dessa
foÈ retag med statliga stoÈ d, fraÈmst undsaÈttnings- och omstruktureringsstoÈ d. SaÊdana stoÈ d kan medfoÈ ra
stora konkurrenssnedvridningar paÊ bekostnad av mer effektiva foÈ retag.

Hotet fraÊn potentiellt oÈ kad konkurrens kan ocksaÊ medfoÈ ra att foÈ retag foÈ rsoÈ ker att hitta saÈ tt att
vrida ner den faktiska konkurrensnivaÊn. Exempelvis kommer oÈ kade moÈ jligheter till prisjaÈmfoÈ relser
att skapa ytterligare incitament till parallellhandel, men kommer ocksaÊ att oÈ ka frestelsen foÈ r
foÈ retag att skapa nya arbitragehinder. PaÊ samma saÈtt kan nya konkurrenshot som EMU ger upphov
till foÈ rleda aktoÈ rer med tidigare helt dominerande staÈ llning att ingaÊ vertikala eller horisontella avtal
i syfte att utestaÈnga rivaliserande marknader eller alternativt att soÈ ka statliga stoÈ d. PaÊ laÈngre sikt
kan den foÈ rvaÈntade oÈ kningen av koncentrationer och foÈ retagsfoÈ rvaÈrv skapa oligopol inom vissa
branscher. FoÈ retag inom dessa branscher skulle kunna frestas att minska konkurrenstrycket
antingen genom att agera i hemligt samfoÈ rstaÊnd eller genom att bilda karteller. Detta kommer att
underlaÈttas av att de oÈ kade moÈ jligheterna till prisjaÈmfoÈ relser goÈ r det laÈ ttare att haÊlla ett oÈ ga paÊ

konkurrenternas prissaÈ ttning. Det blir aÈven svaÊrare att avvika fraÊn oÈ verenskomna priser och doÈ lja
detta bakom svaÈngningar i valutakurserna.
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PaÊ konkurrensomraÊdet maÊste man daÈrfoÈ r aÈven fortsaÈ ttningsvis foÈ ra en vaksam politik foÈ r att euron
skall kunna bidra med alla sina foÈ rdelar. BaÊde gemenskapens konkurrenspolitik och den som foÈ rs
av medlemsstaterna har en viktig roll att spela naÈr det gaÈ ller att se till att produkt- och
servicemarknaderna blir flexibla saÊ att konsumenterna i EU verkligen kommer att dra nytta av den
gemensamma valutan.
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I Ð KONKURRENSBEGRAÈ NSANDE SAMVERKAN OCH MISSBRUK
AV DOMINERANDE STAÈ LLNING Ð ARTIKLARNA 81 OCH 82
Statliga monopol och monopolraÈttigheter Ð artiklarna 31 och 86

A Ð Moderniseringen av den allmaÈ nna lagstiftningsmaÈ ssiga och
tolkningsmaÈ ssiga ramen

24. Kommissionen har under de tvaÊ senaste aÊ ren bemoÈ dat sig om att modernisera sin
konkurrenspolitik foÈ r att anpassa den till realiteterna i dagens ekonomiska vaÈrld och framfoÈ r allt
foÈ r att foÈ rbereda den infoÈ r de utmaningar som den ekonomiska och monetaÈra unionen och
utvidgningen av gemenskapen medfoÈ r 3. Moderniseringen av regler och praxis syftar bland annat till att
laÈ tta upp de administrativa begraÈnsningar som oskaÈ ligt belastar foÈ retagen, saÈrskilt de foÈ retag som inte
har naÊgot marknadsinflytande, och till att laÈgga om kommissionens verksamhet saÊ att den endast
behandlar de aÈrenden som uttryckligen har ett gemenskapsintresse inom ramen foÈ r Europeiska
gemenskapens konkurrenspolitik. AÊ r 1997 antog RaÊdet en foÈ raÈndrad foÈ rordning om kontroll av
foÈ retagskoncentrationer och kommissionen antog ett antal meddelanden i syfte att klargoÈ ra och
modernisera sin praxis i fraÊga om tillaÈmpningen av antitrustlagstiftningen. AÊ r 1998 avverkade
kommissionen en ny etapp genom att offentliggoÈ ra meddelandet om vertikala begraÈnsningar.

1. UtvaÈrdering av de foÈ rsta omlaÈggningsaÊtgaÈrderna

25. Kommissionen antog 1997 tvaÊ meddelanden foÈ r att goÈ ra det moÈ jligt foÈ r sina kontrollavdelningar
att laÈgga om sin verksamhet och endast behandla aÈrenden som maÈrkbart paÊverkar konkurrensen inom
unionen. Det roÈ r sig dels om en aÈndring av meddelandet om avtal av mindre betydelse som inte anses
ha naÊgon maÈrkbar inverkan paÊ den gemensamma marknadens funktion, dels meddelandet om
samarbete mellan kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, vilket foÈ ljde paÊ

meddelandet om samarbete med de nationella domstolarna. PaÊ grundval av dessa nya bestaÈmmelser
boÈ r gemenskapens kontrollmyndighet laÈttare kunna inrikta sina aÊtgaÈrder paÊ de aÈrenden som har en
paÊtaglig inverkan paÊ konkurrensens funktion paÊ den inre marknaden. Efter ett aÊrs tillaÈmpning av de
tvaÊ meddelandena aÈr det intressant att goÈ ra en foÈ rsta utvaÈrdering.

26. Vad gaÈ ller tillaÈmpningen av artiklarna 81 och 82 aÈr resultatet foÈ r 1998 naÈstan detsamma som foÈ r
1997. Under 1998 registrerades 509 nya aÈrenden, jaÈmfoÈ rt med 499 aÊret innan (447 aÊr 1996).
Utvecklingen gaÊr saÊ ledes mot en stabilisering. En minskning av antalet anmaÈlningar kan skoÈ njas, aÈven
om det fortfarande aÈr stort. Tendensen aÈr i stort sett densamma i fraÊga om klagomaÊl eller betraÈ ffande
foÈ rfaranden som kommissionen har inlett paÊ eget initiativ.

27. Stabiliseringen av antalet anmaÈlningar, som minskade fraÊn 221 aÊr 1997 till 216 aÊr 1998, beror
otvivelaktigt delvis paÊ de bestaÈmmelser som kommissionen antog i fjol, bland annat meddelandet om
avtal av mindre betydelse. Kommissionen har tillaÈmpat meddelandet endast ett dussintal gaÊnger under
aÊrets lopp. Meddelandet har utan tvivel faÊtt ett antal foÈ retag att laÊ ta bli att anmaÈla avtal av mindre
betydelse, och antalet anmaÈlningar hade kunnat vara stoÈ rre om meddelandet inte funnits. Trots detta
aÈr resultatet av det foÈ rsta tillaÈmpningsaÊret (-0,2 %) otillfredsstaÈ llande.

28. Vad betraÈ ffar klagomaÊlen, som 1998 var betydligt fler aÈn aÊret innan (192 mot 177 under 1997),
konstaterar kommissionen att aÈven om en del av dem har ett uttryckligt gemenskapsintresse och

3 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkterna 36-50.
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foÈ ranleder viktiga beslut, saÊsom besluten om de grekiska faÈrjorna, saknar maÊnga av klagomaÊlen ett
saÊdant gemenskapsintresse. Antalet beslut som kommissionen fattat om att avvisa ett klagomaÊl foÈ r att
det saknar gemenskapsintresse aÈr betydande. Den raÈttspraxis domstolen tillaÈmpat i maÊlet Automec,
som ger kommissionen en moÈ jlighet att avvisa klagomaÊl av denna typ, kan vara ett anvaÈndbart verktyg
som dock utan tvekan aÈr otillraÈckligt. Det som behoÈ vs aÈr ett verktyg som kan underlaÈ tta foÈ rfarandet
vid avvisning av klagomaÊl.

29. Antalet aÈrenden som inletts paÊ kommissionens initiativ aÈr lika stort som aÊret innan (dvs. 101).
En stor del av dem gaÈ ller en saÈrskild sektor, naÈmligen telesektorn, som den 1 januari 1998 avreglerades
fullstaÈndigt. Detta motiverar en saÈrskild uppmaÈrksamhet fraÊn kommissionens sida.

30. Meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna
foÈ r behandling av aÈrenden som omfattas av artiklarna 81 och 82 har tillaÈmpats foÈ r foÈ rsta gaÊngen i naÊgra
aÈrenden. Man kan saÊledes raÈkna upp 15 klagomaÊl som kommissionen har avvisat foÈ r att de saknat ett
tillraÈckligt gemenskapsintresse, eftersom aÈrendet har behandlats av den behoÈ riga myndigheten i den
medlemsstat som mest paÊverkas av det ifraÊgasatta foÈ rfarandet. Dessutom boÈ r man beakta 89
ansoÈ kningar om upplysningar mellan den nationella myndigheten och kommissionen om aÈrenden som
de baÊda instanserna behandlat tillsammans. Slutligen aÈr det skaÈ l att notera att kommissionen har
raÊdfraÊgats i tio aÈrenden som de nationella konkurrensmyndigheterna har behandlat ensamma och att
den upplevt tre fall av foÈ rhalande anmaÈlnigar enligt meddelandet. Dessa foÈ rsta fall av tillaÈmpning av
meddelandet vittnar om det foÈ rdjupade samarbetet mellan gemenskapsorganen och de nationella
myndigheterna och visar att de aÈr angelaÈgna om en decentraliserad tillaÈmpning av gemenskapslag-
stiftningen om konkurrensbegraÈnsande samverkan och missbruk av dominerande staÈ llning. Det boÈ r
dock konstateras att meddelandet skulle kunna tillaÈmpas aÈnnu oftare.

31. I alla haÈndelser blir meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de nationella
konkurrensmyndigheterna verkningsfullt foÈ rst naÈr decentraliseringen av gemenskapsraÈ ttens tillaÈmp-
ning aÈr fullt genomfoÈ rd. AÊ r 1998 kunde myndigheterna i endast aÊtta av de femton medlemsstaterna
direkt tillaÈmpa artiklarna 81.1 och 82 i foÈ rdraget efter det att den nationella lagstiftaren antagit
saÈrskilda lagar. Dessa var Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, NederlaÈnderna, Portugal
och Spanien. Kommissionen oÈ nskar att de medlemsstater som aÈnnu inte har bestaÈmmelser om
tillaÈmpning av artiklarna 81.1 och 82 snabbt infoÈ r saÊdana. Det boÈ r dock noteras att medlemsstaterna,
naÈr de reviderar eller antar en nationell lag paÊ konkurrensomraÊdet, mycket ofta stoÈ djer sig paÊ

gemenskapsraÈ tten och daÈrmed genomfoÈ r en frivillig harmonisering som bara kan fraÈmja framvaÈxten av
en gemensam raÈttskultur inom Europeiska gemenskapen. NederlaÈnderna och FoÈ renade kungariket
aÈndrade nyligen sin lagstiftning. Den nederlaÈndska lagen ligger mycket naÈra artiklarna 81 och 82. Det
foÈ rhaÊ ller sig paÊ samma saÈtt med bestaÈmmelserna om kontroll av foÈ retagskoncentrationer 4. Den nya
konkurrenslagen i FoÈ renade kungariket bygger i allt vaÈsentligt paÊ artiklarna 81 och 82 5. I avsnitt 60 i
den lagen faststaÈ lls det att de brittiska myndigheterna skall tillaÈmpa sin nationella lagstiftning med
haÈnsyn till principerna och analyserna i kommissionens beslut och domstolens domar.

32. AÊ r 1998 avslutades 581 aÈrenden jaÈmfoÈ rt med 517 aÊr 1997 och 388 aÊr 1996. Antalet formella
beslut har oÈ kat anmaÈrkningsvaÈrt, fraÊn 27 aÊr 1997 till 42 aÊr 1998. FoÈ rutom avvisning av klagomaÊl och
beslut om att inte goÈ ra invaÈndningar paÊ transportomraÊdet kan naÈmnas elva formella beslut enligt
artiklarna 81.1 och 82, av vilka de flesta aÊtfoÈ ljdes av boÈ ter. OÈ kningen av antalet avslutade aÈrenden
vittnar om kommissionens vilja att paÊskynda avgoÈ randet av antitrustaÈrenden. Denna foÈ rbaÈttring kan

4 Lag av den 22 maj 1997, ikrafttraÈdelse 1.1.1998 (ºMededingingswetº).
5 Lag av den 9 november 1998, ikrafttraÈdelse 1.3.2000 (ºCompetition Actº).
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dock inte doÈ lja att vissa aÈrenden behandlas laÊngsamt. PaÊ grundval av de ovannaÈmnda elva besluten kan
det faststaÈ llas att foÈ rfarandet varar i genomsnitt fyra aÊr och tio maÊnader, saÊ att den kortaste
behandlingstiden aÈr tvaÊ aÊr och en maÊnad och den laÈngsta aÊtta aÊr. Dessa behandlingstider foÈ rklaras till
stor del av att foÈ rfarandena aÈr tungrodda, vilket orsakar foÈ rseningar. Kommissionen har daÈrfoÈ r beslutat
att revidera vissa procedurfoÈ rordningar, daÈribland foÈ rordning nr 99/63 om foÈ rhoÈ r, foÈ r att laÈ tta upp och
paÊskynda kommissionens behandling av aÈrenden som skall undersoÈ kas. Denna aÊtgaÈrd foÈ r att laÈ tta upp
foÈ rfarandena boÈ r foÈ ljas av flera.

33. Tendensen i riktning mot en stabilisering av antalet anmaÈlningar samt utvecklingen av
samarbetet med de nationella konkurrensmyndigheterna medger en positiv bedoÈ mning av revisions-
projektet, aÈven om resultaten fortfarande aÈr begraÈnsade. OÈ versynen av politiken i fraÊga om vertikala
begraÈnsningar boÈ r ge kommissionen en moÈ jlighet att gaÊ vidare paÊ denna vaÈg. Kommissionen kommer
dock att foÈ rdjupa sin undersoÈ kning och utarbeta nya moderniseringsfoÈ rslag under 1999.

2. Meddelandet om tillaÈmpning av gemenskapens konkurrensregler paÊ vertikala
begraÈnsningar

34. Den 30 september 1998 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om tillaÈmpningen av
EG:s konkurrensregler paÊ vertikala begraÈnsningar 6, i vilket den laÈgger fram foÈ rslag till reformer paÊ

detta omraÊde. Dessutom antog kommissionen samtidigt foÈ rslag till aÈndring av raÊdets foÈ rordning nr 19/
65/EEG av den 2 mars 1965 foÈ r att ge kommissionen de lagstiftningsbefogenheter den behoÈ ver foÈ r att
kunna genomfoÈ ra den foÈ reslagna nya politiken, och raÊdets foÈ rordning nr 17 av den 6 februari 1962 foÈ r
att utvidga undantaget fraÊn anmaÈlan enligt artikel 4.2 till att omfatta alla vertikala begraÈnsningar.

35. Meddelandet och de aÊtfoÈ ljande foÈ rslagen var en uppfoÈ ljning av kommissionens groÈ nbok om
vertikala begraÈnsningar i EG:s konkurrenspolitik 7, som offentliggjordes i januari 1997, och den mycket
omfattande diskussion som foÈ ljde. Kommissionen avser, foÈ rutsatt att de tvaÊ foÈ reslagna raÊdsfoÈ rord-
ningarna antas, att anta en ny typ av gruppundantagsfoÈ rordning foÈ r vertikala begraÈnsningar,
kompletterad av riktlinjer. Enligt planerna skall de nya konkurrensreglerna foÈ r aÊ terfoÈ rsaÈ ljning av
varor och tjaÈnster genomfoÈ ras foÈ re aÊr 2000.

2.1. Sammanfattning av foÈ rslaget till ny politik

Ett mer ekonomiskt synsaÈ tt

36. I kommissionens meddelande rekommenderas en oÈ vergaÊng fraÊn den nuvarande politiken, som
bygger paÊ formella krav med sektorspecifika regler till ett system som bygger paÊ de ekonomiska
effekterna och som omfattar praktiskt taget alla aÊ terfoÈ rsaÈ ljningssektorer 8. Det foÈ reslaÊs att detta skall
uppnaÊs genom en enda vittomfattande foÈ rordning foÈ r alla vertikala begraÈnsningar som gaÈ ller saÊvaÈ l
mellanprodukter som slutprodukter och tjaÈnster i slutledet med undantag foÈ r ett faÊ tal grundlaÈggande
begraÈnsningar. FoÈ rordningen grundar sig huvudsakligen paÊ att man genom en svart lista faststaÈ ller vad
som inte omfattas av gruppundantag i staÈ llet foÈ r att faststaÈ lla vad som undantas. DaÈrmed undviks den
begraÈnsande effekt som finns inbyggd som en strukturell svaghet i alla system som syftar till att
faststaÈ lla vilka klausuler som undantas.

6 (KOM(98) 544 slutlig).
7 (KOM(98) 721 slutlig)
8 GruppundantagsfoÈ rordningen om foÈ rsaÈ ljning av motorfordon, som loÈ per ut 2002, omfattas inte av det aktuella

foÈ rslaget.
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37. En av de viktigaste tankarna bakom en saÊdan vittomfattande och flexibel foÈ rordning om
gruppundantag aÈr att ge foÈ retag som saknar marknadsinflytande, vilket aÈr fallet med de flesta foÈ retag,
en frizon inom vilken de inte laÈngre behoÈ ver bedoÈ ma om deras avtal aÈr giltiga enligt gemenskapens
konkurrensregler. FoÈ r att bevara konkurrensen och begraÈnsa undantagets raÈckvidd till foÈ retag som inte
har naÊgot naÈmnvaÈrt marknadsinflytande, skall gruppundantagsfoÈ rordningen innehaÊ lla troÈ skelvaÈrden
foÈ r marknadsandelar foÈ r att koppla ihop undantaget med marknadsinflytandet.

38. FoÈ retag med marknadsandelar som oÈ verskrider troÈ skelvaÈrdena kommer inte att omfattas av
denna foÈ rmaÊnsbehandling. Det maÊste dock understrykas att deras vertikala avtal inte ens under saÊdana
omstaÈndigheter komma att presumeras vara olagliga. TroÈ skelvaÈrdet foÈ r marknadsandelar skall endast
tjaÈna till att saÈrskilja saÊdana avtal som antas vara lagliga fraÊn saÊdana som kan kraÈva ett individuellt
undantag. FoÈ r att hjaÈ lpa foÈ retag att goÈ ra en saÊdan bedoÈ mning avser kommissionen att utfaÈrda riktlinjer
huvudsakligen foÈ r tvaÊ aÈndamaÊl, naÈmligen foÈ r tillaÈmpningen av artiklarna 81.1 och 82.3 i fall daÈr
troÈ skelvaÈrdet foÈ r marknadsandelar oÈ verskrids och foÈ r kommissionens policy att inte bevilja
gruppundantag i fall av kumulativ effekt. Riktlinjerna boÈ r ge foÈ retagen en moÈ jlighet att i de flesta
fall goÈ ra sin egen bedoÈ mning enligt artiklarna 81.1 och 82.3. Avsikten aÈr att minska genom-
foÈ randekostnaderna foÈ r naÈringslivet och att i moÈ jligaste maÊn undvika anmaÈlningar av avtal som inte
foÈ ranleder naÊgra allvarliga konkurrensproblem.

TroÈ skelvaÈ rden foÈ r marknadsandelar

39. Ett system med antingen ett eller tvaÊ troÈ skelvaÈrden maÊste vaÈ ljas. Denna fraÊga haÊ ller fortfarande
paÊ att diskuteras ytterligare. I ett system med tvaÊ troÈ skelvaÈrden skulle det foÈ rsta och viktigaste
troÈ skelvaÈrdet vara 20 %. Under detta troÈ skelvaÈrde antas de vertikala begraÈnsningarna sakna
betydande negativa nettoeffekter, och daÈrfoÈ r undantas alla vertikala begraÈnsningar och kombinationer
av dessa, med undantag foÈ r de grundlaÈggande begraÈnsningarna. OÈ ver troÈ skelvaÈrdet paÊ 20 % finns det
utrymme foÈ r att undanta vissa vertikala begraÈnsningar upp till en hoÈ gre nivaÊ paÊ 40 %. Detta andra
troÈ skelvaÈrde skulle omfatta vertikala begraÈnsningar som, paÊ grundval av det ekonomiska taÈnkesaÈttet
eller erfarenheterna av den hittillsvarande policyn, orsakar mindre allvarliga konkurrensbegraÈnsningar
(t.ex. ensamaÊterfoÈ rsaÈ ljaravtal, exklusiva inkoÈ psavtal, icke-exklusiva avtalstyper saÊsom kvoter som
paÊtvingas koÈ pare eller leverantoÈ r samt avtal mellan smaÊ och medelstora foÈ retag). Ett system med tvaÊ

troÈ skelvaÈrden har den foÈ rdelen att det moÈ jliggoÈ r en ekonomiskt motiverad gradering i behandlingen av
vertikala begraÈnsningar. Den principiella nackdelen med ett saÊdant system aÈr dess kraÊnglighet och
risken foÈ r att det aÊ terinfoÈ rs formella kriterier foÈ r faststaÈ llande och definition av individuella vertikala
begraÈnsningar som omfattas av det hoÈ gre troÈ skelvaÈrdet.

40. I ett system med ett enda troÈ skelvaÈrde undantas automatiskt alla vertikala begraÈnsningar och
kombinationer av dessa upp till ett enda troÈ skelvaÈrde foÈ r marknadsandelar, med undantag foÈ r de
grundlaÈggande begraÈnsningarna. Det har inte foÈ reslagits naÊgon viss nivaÊ foÈ r troÈ skelvaÈrdet, men det
maÊste ligga under 40 %, som aÈr den nivaÊ daÈr en dominerande staÈ llning paÊ den inre marknaden kan
uppstaÊ . Det aÈr sannolikt att detta sker i intervallet 25Ð35 %. FoÈ rdelen med ett system med en enda
troÈ skelvaÈrde ligger i dess enkelhet, eftersom man inte behoÈ ver definiera saÈrskilda vertikala
begraÈnsningar utoÈ ver de mest grundlaÈggande begraÈnsningarna.

GrundlaÈ ggande begraÈnsningar

41. Dessa begraÈnsningar, som aldrig omfattas av gruppundantagsfoÈ rordningen, inkluderar avtal om
minimipriser vid aÊterfoÈ rsaÈ ljning och fasta aÊterfoÈ rsaÈ ljningspriser samt avtal som leder till absolut
territoriellt skydd. Dessutom foÈ reslaÊr kommissionen ett mer omfattande skydd foÈ r moÈ jligheten till
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arbitrage foÈ r saÊvaÈ l mellanhaÈnder som slutkunder och foÈ rdoÈ mer daÈrfoÈ r mer allmaÈnt begraÈnsningar
avseende vidarefoÈ rsaÈ ljning i den maÊn dessa begraÈnsningar aÈr en foÈ ljd av omstaÈndigheter som parterna
har kontroll oÈ ver. Det exakta innehaÊ llet i foÈ rteckningen oÈ ver grundlaÈggande begraÈnsningar aÈr
fortfarande foÈ remaÊl foÈ r ytterligare diskussioner. Maximala och rekommenderade riktpriser skall i regel
anses falla utanfoÈ r tillaÈmpningsomraÊdet foÈ r artikel 81.1 foÈ rutsatt att de inte utgoÈ r utgoÈ r riktpriser.

Inga sektorspecifika regler

42. Man har valt att foÈ reslaÊ en enda vittomfattande gruppundantagsfoÈ rordning i staÈ llet foÈ r olika
foÈ rordningar foÈ r olika slag av vertikala begraÈnsningar eller sektorer. I foÈ rordningen behandlas olika
former av vertikala begraÈnsningar med liknande effekter saÊ ledes paÊ ett liknande saÈtt. HaÈrmed undviks
att olika former foÈ r vertikala begraÈnsningar och olika sektorer behandlas olika utan giltig orsak. PaÊ det
saÈ ttet kan man i moÈ jligaste maÊn undvika att foÈ retagen aÈr partiska i sitt val av distributionsform. Det val
foÈ retaget goÈ r boÈ r grunda sig paÊ kommersiella foÈ rdelar och inte, som i det nuvarande systemet, paÊ

omotiverade skillnader i fraÊga om raÈtt till undantag.

43. Den foÈ reslagna gruppundantagsfoÈ rordningen skulle paÊ vissa villkor omfatta selektiv distribu-
tion, inklusive kvantitativ selektiv distribution. I ett system med tvaÊ troÈ skelvaÈrden skulle det foÈ rsta
troÈ skelvaÈrdet foÈ r marknadsandelar, dvs. 20 %, vara tillaÈmpligt. Det foÈ reslaÊs att riktlinjerna skall
innehaÊlla en bestaÈmmelse om att kvalitativ selektiv distribution och krav paÊ tillhandahaÊ llande av
tjaÈnster, i allmaÈnhet, inte skall omfattas av artikel 81.1.

44. Franchising skall visserligen omfattas av foÈ rordningen men skall inte ges naÊgon foÈ rmaÊnsbehand-
ling, eftersom franchising aÈr en kombination av vertikala begraÈnsningar. Franchising aÈr vanligen en
kombination av selektiv distribution och skyldigheter att inte konkurrera betraÈffande varor som aÈr
foÈ remaÊl foÈ r ifraÊgavarande franchising. Ibland laÈggs det ocksaÊ till skyldigheter som roÈ r ensamaÊter-
foÈ rsaÈ ljning, saÊsom en lokaliseringsklausul eller territoriell exklusivitet. Dessa kombinationer skulle
behandlas enligt de allmaÈnna kriterier som faststaÈ lls i gruppundantagsfoÈ rordningen, varvid absolut
territoriellt skydd i alla haÈndelser skulle omfattas av foÈ rteckningen oÈ ver grundlaÈggande begraÈnsningar.

45. Det foÈ reslaÊs att gruppundantagsfoÈ rordningen skall omfatta sammanslutningar av sjaÈ lvstaÈndiga
detaljister som gaÊr samman foÈ r att tillsammans koÈ pa in varor foÈ r att saÈ lja dem vidare till slutkunder
enligt ett gemensamt format. De enskilda medlemmarna av sammanslutningen maÊste vara smaÊ och
medelstora foÈ retag foÈ r att beviljas gruppundantag. Det medges att det finns horisontella aspekter paÊ

dessa sammanslutningar och daÈrfoÈ r aÈr beviljandet av gruppundantag foÈ renat med villkoret att de
horisontella aspekterna inte innebaÈr en oÈ vertraÈdelse av artikel 81. De horisontella aspekterna kommer
att undersoÈ kars, enligt samma grundprinciper som gaÈ ller foÈ r vertikala begraÈnsningar, i samband med
oÈ versynen av kommissionens politik vad gaÈ ller horisontella avtal (se nedan).

46. Det foÈ reslaÊs att loÈ ptiden foÈ r konkurrensklausuler skall begraÈnsas med tanke paÊ deras
potentiella avskaÈrmningseffekter. Man oÈ vervaÈger att begraÈnsa loÈ ptiden foÈ r exklusiva inkoÈ psavtal,
naÈr dessa kombineras med krav paÊ koÈ p av bestaÈmda maÈngder. Dessutom oÈ vervaÈger man att avstaÊ fraÊn
begraÈnsning av loÈ ptiden foÈ r konkurrensklausulen som leverantoÈ ren aÊ laÈgger koÈ paren, i de fall daÈr
leverantoÈ ren aÈger de lokaler i vilka koÈ paren bedriver sin verksamhet. I riktlinjerna kommer haÈnsyn att
tas till behovet av laÈngre loÈ ptider, daÈr detta motiveras av laÊngsiktiga investeringar.

47. Av koherensskaÈ l och foÈ r att policyn skall vara enhetlig foÈ reslaÊs det att inga sektorspecifika
regler skall gaÈ lla foÈ r oÈ l och bensin. Det finns inte tillraÈckliga ekonomiska eller juridiska skaÈl foÈ r att
fortsaÈ tta tillaÈmpa en saÈrskild ordning inom de sektorerna. I den maÊn en sektorspecifik behandling aÈr
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beraÈttigad, skall den ske inom ramen foÈ r riktlinjerna. Det boÈ r paÊpekas att gruppundantagsfoÈ rord-
ningen om foÈ rsaÈ ljning av motorfordon, som loÈ per ut aÊr 2002, inte omfattas av det aktuella foÈ rslaget.

AÊ terkallande av gruppundantagsfoÈ rmaÊn

48. Kommissionen avser att haÊlla kvar moÈ jligheten att aÊ terkalla ett gruppundantag foÈ r de saÈ llsynta
fall daÈr ett allvarligt konkurrensproblem uppstaÊr aÈven om troÈ skelvaÈrdet/vaÈrdena foÈ r marknadsandelar
inte oÈ verskrids. AÊ terkallandefoÈ rfarandet skulle framfoÈ r allt tillaÈmpas i fall av kumulativ effekt. Det
foÈ reslaÊs att inte endast kommissionen utan ocksaÊ de nationella myndigheterna skall ha befogenhet att
aÊ terkalla gruppundantagsfoÈ rmaÊnen med framtida verkan foÈ r att saÈkra en effektiv oÈ vervakning av
marknaderna och en oÈ kad decentralisering i fraÊga om tillaÈmpningen av gemenskapens konkurrens-
regler.

2.2. De foÈ reslagna raÊdsfoÈ rordningarna

De foÈ reslagna foÈ rordningarna innebaÈr tvaÊ stora foÈ raÈndringar.

(a) Utvidgning av kommissionens befogenheter enligt raÊdets behoÈ righetsgivande foÈ rordning
nr 19/65

49. I raÊdets foÈ rordning nr 19/65 ges kommissionen befogenhet att genom foÈ rordning foÈ rklara att
artikel 81.1 inte aÈr tillaÈmplig paÊ vissa kategorier av bilaterala exklusiva avtal som ingaÊtts med tanke paÊ

aÊ terfoÈ rsaÈ ljning, vilka gaÈ ller antingen aÊterfoÈ rsaÈ ljning och/eller exklusivt inkoÈ p av varor eller vilka
innehaÊ ller begraÈnsningar i fraÊga om foÈ rvaÈrv eller anvaÈndning av immateriella raÈ ttigheter. Dessa
befogenheter ger dock inte kommissionen naÊgon moÈ jlighet att genomfoÈ ra den planerade nya politiken
paÊ omraÊdet foÈ r vertikala begraÈnsningar.

50. DaÈrfoÈ r utvidgas tillaÈmpningsomraÊdet foÈ r artiklarna 1.1 a och 1.2 b genom den foÈ reslagna
raÊdsfoÈ rordningen foÈ r att kommissionen genom att foÈ reskriva om gruppundantag skall kunna taÈcka alla
typer av avtal som ingaÊtts mellan tvaÊ eller flera foÈ retag, vart och ett verksamt i olika led i den
ekonomiska processen, med avseende paÊ leverans och/eller inkoÈ p av varor foÈ r aÊ terfoÈ rsaÈ ljning eller
foÈ raÈdling eller med avseende paÊ marknadsfoÈ ring av tjaÈnster (dvs. vertikala avtal).

51. Dessutom foÈ reslaÊs det, foÈ r att saÈkra en mer laÊngtgaÊende decentralisering vid tillaÈmpningen av
gemenskapens konkurrensregler, att artikel 7 i foÈ rordning nr 19/65 kompletteras med en bestaÈmmelse
om att saÊvida effekterna av vertikala avtal goÈ r sig paÊminda i en medlemsstat som uppvisar alla
kaÈnnetecken paÊ en separat marknad, faÊr den behoÈ riga nationella myndigheten aÊterkalla gruppundan-
tagsfoÈ rmaÊnen paÊ dess territorium och anta ett beslut foÈ r att undanroÈ ja dessa effekter.

52. FoÈ r att garantera en effektiv kontroll av de effekter som foÈ rekomsten av parallella naÈtverk av
liknande avtal ger upphov till paÊ en viss marknad, foÈ reslaÊs det att artikel 7 kompletteras med en
bestaÈmmelse om att det i gruppundantagsfoÈ rordningen faÊr faststaÈ llas under vilka foÈ rutsaÈ ttningar dessa
naÈtverk av avtal undantas fraÊn tillaÈmpningen av foÈ rordningen.

(b) Lindring av anmaÈlningsfoÈ rfarandet enligt foÈ rordning nr 17

53. Avsikten med foÈ rslaget aÈr att utvidga raÈckvidden foÈ r artikel 4.2 i foÈ rordning nr 17 foÈ r att bevilja
dispens fraÊn det tidigare anmaÈlningskravet med avseende paÊ alla vertikala avtal. Den praktiska
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foÈ rdelen med den foÈ reslagna aÈndringen aÈr att den ger kommissionen en moÈ jlighet att aÈven i fraÊga om
sena anmaÈlningar kunna bedoÈ ma huruvida de relevanta avtalen uppfyller villkoren i artikel 81.3 och,
om saÊ aÈr fallet, att anta ett beslut om undantag med verkan fraÊn och med den dag avtalet ingicks. PaÊ

det saÈttet skulle foÈ retagens raÈ ttssaÈkerhet staÈrkas utan att det aÈventyrar tillaÈmpningen av artikel 81.1
med avseende paÊ konkurrensbegraÈnsande avtal.

3. OÈ versyn av konkurrenspolitiken i fraÊga om horisontella avtal

54. AÊ r 1997 9 beslutade kommissionen att inleda en oÈ versyn av sin politik i fraÊga om horisontella
avtal. Den information som samlades in 1997 avsloÈ jade att meddelanden och gruppundantagsfoÈ rord-
ningar paÊ detta omraÊde 10 saÈ llan tillaÈmpades, delvis var foÈ raÊ ldrade och orsakade en maÈngd
anmaÈlningar. DaÈrfoÈ r uppstod det ett behov av att se oÈ ver gaÈllande meddelanden och gruppundantag.
Kommissionen ansaÊg att denna oÈ versyn boÈ r ses som ett viktigt komplement till foÈ rslaget om vertikala
begraÈnsningar.

55. AÊ r 1998 foÈ rdjupade kommissionen sina reflexioner i samband med oÈ versynen av sin politik i
fraÊga om horisontella avtal och lade fram preliminaÈra riktlinjer. Vid revideringen av de gaÈllande
reglerna boÈ r det dubbla kravet med dels en uppdatering, dels en foÈ rbaÈttring av texterna beaktas, saÊvaÈ l i
fraÊga om laÈsbarhet som enhetlighet. Lagstiftningskorpusen om horisontella avtal verkar ofullstaÈndig i
maÊnga avseenden. Det gaÈller saÊ ledes att goÈ ra den oÈ ppnare och effektivare, eftersom foÈ retagen i
samband med undersoÈ kningen paÊpekat att den innehaÊ ller motsaÈgelser och foÈ raÊ ldrade avsnitt. I detta
revisionsarbete aÈmnar kommissionen foÈ reslaÊ ett tillvaÈgagaÊngssaÈ tt som systematiskt framhaÈver
ekonomiska analyskriterier, i oÈ verensstaÈmmelse med den linje den foÈ ljt i arbetet med de vertikala
avtalen. I detta syfte kommer kommissionen troligen att inrikta sig paÊ att utarbeta riktlinjer som vid
behov kan aÊtfoÈ ljas av reviderade gruppundantagsfoÈ rordningar foÈ r vissa typer av avtal.

Ett samraÊdsdokument foÈ r diskussion med medlemsstaterna och andra beroÈ rda parter boÈ r finnas
tillgaÈngligt 1999.

4. OÈ versyn av procedurreglerna

56. Kommissionens oÈ vergripande syfte aÈr att modernisera och foÈ renkla foÈ rfarandena foÈ r under-
soÈ kning av konkurrensaÈrenden samt att goÈ ra dem mer anvaÈndarvaÈnliga. Som ett led i den processen
antog kommissionen den 22 december 1998 tvaÊ foÈ rordningar som foÈ renklar den raÈttsliga ramen foÈ r
undersoÈ kning av konkurrensaÈrenden. I den foÈ rsta foÈ rordningen (nr 2842/98) faststaÈ lls det paÊ vilket saÈ tt
kommissionen skall garantera raÈ tten att bli hoÈ rd foÈ r de olika parterna i konkurrensaÈrenden, inklusive
aÈrenden som gaÈ ller transportsektorn. FoÈ rordningen har ersatt foÈ rordning nr 99/63, som varit ett
foÈ rtjaÈnstfullt verktyg men som maÊste uppdateras med beaktande av att domstolens raÈttspraxis,
kommissionens praxis och nya begrepp utvecklats sedan 1963. I den andra foÈ rordningen foÈ reskrivs det
hur ansoÈ kningar och anmaÈlningar skall goÈ ras i konkurrensaÈrenden som gaÈller transportsektorn. BaÊda
foÈ rordningarna traÈdde i kraft den 1 februari 1999 och ersatte fem gaÈ llande kommissionsfoÈ rordningar.

9 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkterna 46 och 47.
10 GruppundantagsfoÈ rordningar om specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling samt meddelanden

om samarbete mellan foÈ retag (1968) och om samriskfoÈ retag av kooperativ karaktaÈr (1993).
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4.1. Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hoÈ rande av parter i vissa
foÈ rfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-foÈ rdraget 11

57. I den nya foÈ rordningen faststaÈ lls det hur kommissionen skall garantera att de olika parter som
beroÈ rs av ett konkurrensaÈrende blir hoÈ rda. De parter som har raÈtt att laÈmna synpunkter enligt
foÈ rordningen kommer ocksaÊ i framtiden att kunna laÈmna skriftliga synpunkter utan att detta paÊverkar
deras moÈ jlighet att bli hoÈ rda. FoÈ r att bestaÈmmelserna skall bli tydligare och mer anvaÈndarvaÈnliga har
foÈ rordningen delats upp i olika kapitel enligt partens status 12.

58. FoÈ r att kommissionen laÈttare skall kunna behandla enskilda aÈrenden och foÈ r att undvika
onoÈ diga droÈ jsmaÊl, aÈr kommissionen inte foÈ rpliktad att beakta saÊdana skriftliga inlagor fraÊn mottagarna
av ett meddelande om invaÈndningar som den mottagit efter det att den tidsfrist som faststaÈ llts foÈ r
laÈmnande av synpunkter paÊ invaÈndningarna loÈ pt ut. Dessutom skall mottagarna av ett meddelande om
invaÈndningar, inom en tidsfrist som faststaÈ llts av kommissionen, ange vilka delar av kommissionens
invaÈndningar som enligt deras aÊsikt innehaÊller affaÈrshemligheter eller annan konfidentiell information.
I foÈ rordningen naÈmns ocksaÊ foÈ rhoÈ rsombudets roll under foÈ rhoÈ ret och raÈtten till tillgaÊng till akten, dock
utan att detta foÈ regriper kommissionens vidare avsikter paÊ detta omraÊde.

59. FoÈ rordningen innehaÊ ller en bestaÈmmelse om att den soÈ kande 13 eller den klagande 14 skall ges
en kopia av den icke-konfidentiella versionen av invaÈndningarna och en tidsfrist inom vilken skriftliga
synpunkter faÊr laÈmnas. Detta aÈr fallet om kommissionen goÈ r invaÈndningar.

60. FoÈ r att foÈ renkla saÈttet att beraÈkna den tidsfrist inom vilken parterna skall laÈmna sina inlagor till
kommissionen, skall alla inlagor enligt foÈ rordningen ges in till kommissionen inom en saÈrskild tidsfrist
som kommissionen faststaÈ llt i sin skriftliga inlaga till den beroÈ rda parten. Tidsfristen skall omfatta
minst tvaÊ veckor. Det anses mindre sannolikt att faststaÈ llandet av en tidsfrist inom vilken inlagan skall
inkomma till kommissionen medfoÈ r osaÈkerhet i raÈttsligt avseende aÈn om parterna sjaÈ lva beraÈknar
tidsfristen.

FoÈ r att foÈ renkla och paÊskynda avslutandet av foÈ rhoÈ rsfoÈ rfarandet och som en foÈ ljd av kommissionens
praxis i fraÊga om foÈ retagskoncentrationer, skall alla uttalanden som goÈ rs under foÈ rhoÈ ret spelas in paÊ

ljudband, som ersaÈtter det skriftliga protokollet.

11 EGT L 354, 30.12.1998, s. 18.
12 Kapitel II: HoÈ rande av parter till vilka kommissionen har riktat invaÈndningar, kapitel III: HoÈ rande av de soÈ kande

och de klagande och kapitel IV: HoÈ rande av oÈ vriga tredje maÈn.
13 AnsoÈ kningar som gjorts enligt artikel 3.2 i foÈ rordning nr 17.
14 KlagomaÊ l enligt artikel 10 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 1017/68, artikel 10 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4056/86

och artikel 3.1 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 3975/87.
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4.2. Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehaÊll och
oÈ vriga detaljer i de ansoÈ kningar och anmaÈlningar som foÈ reskrivs i raÊdets foÈ rordningar (EEG)
nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillaÈmpningen av konkurrensreglerna
paÊ transportsektorn 15

61. AÊ r 1994 moderniserade kommissionen reglerna foÈ r anmaÈlan av konkurrensbegraÈnsande avtal
inom andra sektorer aÈn transportsektorn genom att anta foÈ rordning (EG) nr 3385/94 och formulaÈr A/
B 16. Genom kommissionens foÈ rordning (EG) nr 2843/98 och det nya formulaÈret TR (bilaga I till
foÈ rordningen) har det infoÈ rts liknande regler foÈ r foÈ retag som vill anmaÈla konkurrensbegraÈnsande avtal
inom transportsektorn. I formulaÈr TR anges naÈrmare vilka upplysningar som foÈ retagen maÊste laÈmna
naÈr de ansoÈ ker om ett undantag enligt de tre transportfoÈ rordningarna och om icke-ingripandebesked
enligt foÈ rordning (EEG) nr 3975/87. Den har ersatt det tidigare formulaÈr II (transporter paÊ jaÈrnvaÈg,
landsvaÈg och inre vattenvaÈgar), formulaÈr MAR (sjoÈ transporter) och formulaÈr AER (lufttransporter).
FormulaÈr TR(B) (bilaga II till foÈ rordningen) har ersatt formulaÈr III foÈ r kriskarteller som anmaÈlts enligt
artikel 14.1 i foÈ rordning (EEG) nr 1017/68.

62. FoÈ rordningen skiljer sig dock fraÊn foÈ rordning (EEG) nr 3385/94 i det avseendet att haÈnvisningar
till foÈ rordning nr 17 ersaÈtts av haÈnvisningar till de tre transportfoÈ rordningarna (EEG) nr 1017/68,
(EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87. Enligt foÈ rordningen kan en ansoÈ kan som gjorts paÊ fel saÈ tt
enligt naÊgon av transportfoÈ rordningarna undersoÈ kas enligt en annan tillaÈmplig foÈ rordning. Dessutom
foÈ reskrivs det om skyldigheten att anmaÈla skiljedomar och av foÈ rlikningsmaÈn utfaÈrdade rekommen-
dationer samt om att ansoÈ kningar och anmaÈlningar som gjorts enligt konkurrensreglerna i EES-avtalet
ocksaÊ faÊr avfattas paÊ ett av de officiella spraÊken i EFTA-staterna.

B Ð Konsolidering av den inre marknaden

63. Konsolideringen av den inre marknaden har avgoÈ rande betydelse foÈ r att saÈkra att den
ekonomiska och monetaÈra unionen har framgaÊng. Bland de politikomraÊden som bidrar till att foÈ rdjupa
den inre marknaden spelar gemenskapens konkurrenspolitik en framtraÈdande roll, inte endast daÈrfoÈ r
att den paÊverkar sjaÈ lva strukturen genom att ingripa mot privata eller offentliga initiativ som syftar till
att hindra eller foÈ rdroÈ ja undanroÈ jandet av graÈnserna paÊ marknaderna, men ocksaÊ daÈrfoÈ r att den
dynamiserar den inre marknadens funktion genom att godkaÈnna ett positivt samarbete mellan
foÈ retagen exempelvis paÊ omraÊdena forskning och utveckling eller miljoÈ skydd 17, och genom att angripa
foÈ rfaranden som syftar till att begraÈnsa konkurrensen. Kommissionen aÈr foÈ rvissad om att denna aÊtgaÈrd
till stoÈ d foÈ r den inre marknaden har en omedelbar gynnsam effekt foÈ r uppraÈttandet av den ekonomiska
och monetaÈra unionen.

1. Karteller

64. Av de olika typerna av konkurrensbegraÈnsningar aÈr det utan tvekan karteller mellan foÈ retag i
form av hemliga avtal som aÈr den mest skadliga typen. Dessa gemensamt oÈ verenskomna foÈ rfaranden
omfattar mycket ofta ett stort antal viktiga ekonomiska aktoÈ rer inom en given verksamhetssektor, och

15 EGT L 354, 30.12.1998, s. 22.
16 Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 3385/94 av den 21 december 1994 om form, innehaÊll och oÈ vriga detaljer

betraÈffande ansoÈ kningar och anmaÈlningar som faststaÈ lls i raÊdets foÈ rordning nr 17, offentliggjord i EGT L 377,
31.12.1994, s. 28.

17 De flesta av de aÈrenden kommissionen foÈ rhaÊ llit sig positivt till kommenteras i foÈ ljande avsnitt (C Ð Sektoriell
politik).
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har daÈrfoÈ r omfattande konsekvenser foÈ r de relevanta marknaderna. Dessutom slaÊr dessa avtal alltid
mot priserna och leder till att konkurrensen lamslaÊs helt. Kommissionen anser att den boÈ r foÈ rhaÊ lla sig
saÈrskilt straÈngt till karteller, i synnerhet under maÊnaderna foÈ re och efter genomfoÈ randet av den
ekonomiska och monetaÈra unionen. De positiva effekterna av infoÈ randet av euron, som boÈ r bidra till
att prissaÈ ttningen inom hela Europeiska unionen blir laÈ ttare att oÈ verblicka och foÈ ljaktligen till att
konkurrensen intensifieras till foÈ rdel foÈ r konsumenterna, faÊr inte aÈventyras av karteller mellan foÈ retag
som syftar till att undvika konfrontation paÊ marknaderna genom att paÊ ett konstgjort saÈ tt faststaÈ lla
prisnivaÊer eller andra kommersiella villkor, vilket paÊ sikt skulle kunna bli en inflationsdrivande faktor
och undergraÈva den ekonomiska och monetaÈra unionen.

65. Under 1998 har kommissionen med stor beslutsamhet paÊtalat och foÈ rdoÈ mt hemliga karteller
mellan foÈ retag. Inte mindre aÈn fyra aÈrenden har varit foÈ remaÊl foÈ r ett slutligt beslut under 1998,
samtidigt som nya foÈ rfaranden har inletts.

Kommissionen har med stoÈ d av artikel 65 i EKSG-foÈ rdraget foÈ rbjudit en priskartell inom sektorn foÈ r
rostfritt staÊ l. Sex tillverkare av platta produkter av rostfritt staÊ l, vilka tillsammans stod foÈ r mer aÈn 80 %
av tillverkningen av faÈrdigprodukter av rostfritt staÊ l inom gemenskapen, kom gemensamt oÈ verens om
en lika stor och samtidig hoÈ jning av priset paÊ rostfritt staÊ l med utgaÊngspunkt i en aÈndring av formeln
foÈ r beraÈkning av ett legeringspaÊslag. Kommissionen beslutade att aÊ laÈgga kartellmedlemmarna boÈ ter paÊ

27,3 miljoner ecu 18.

Kommissionen hindrade ocksaÊ en kartell mellan fyra sockertillverkare. British Sugar, Tate & Lyle,
Napier Brown och James Budgett, som tillsammans hade 90 % av marknaden foÈ r vitt stroÈ socker i
Storbritannien, hade utvecklat en gemensam strategi foÈ r att hoÈ ja priset paÊ denna produkt baÊde i
grossist- och detaljistledet. De deltagande foÈ retagen aÊ lades att betala boÈ ter paÊ sammanlagt 50,2
miljoner ecu, varav British Sugar skulle betala 39,6 miljoner ecu 19.

Dessutom vidtog kommissionen aÊtgaÈrder mot en kartell mellan tillverkare av fjaÈrrvaÈrmeroÈ r som
kaÈnnetecknades av en maÊngfald konkurrensbegraÈnsningar: faststaÈ llande av priser, uppdelning av
marknaderna och manipulering av anbudsfoÈ rfarandena. Kartellen uppstod i Danmark och spred sig
snabbt till oÈ vriga medlemsstater i unionen och lamslog saÊ lunda hela den gemensamma marknaden.
Kommissionen, som aÊlade de tio beroÈ rda foÈ retagen att betala boÈ ter paÊ 92,21 miljoner ecu, varav
foÈ retaget ABB ensamt aÊlades att betala 70 miljoner ecu, tog framfoÈ r allt fasta paÊ att kartellen hade
fortsatt att vara verksam flera maÊnader efter det att kommissionen avsloÈ jat den 20.

Slutligen vidtog kommissionen aÊtgaÈrder mot en priskartell mellan sju foÈ retag som bedrev faÈrjetrafik
mellan Grekland och Italien. Kommissionen visade, efter att ha gjort en undersoÈ kning paÊ plats hos fem
grekiska foÈ retag och ett italienskt foÈ retag, med stoÈ d av graverande konkreta bevis att det existerade en
kartell i form av regelbundna moÈ ten och regelbunden skriftvaÈxling i syfte att gemensamt anpassa
priserna foÈ r transport av passagerare och fordon. BoÈ tesbeloppet paÊ 9,12 miljoner var relativt lindrigt
med tanke paÊ oÈ vertraÈdelsens art, vilket beror paÊ att kommissionen tog haÈnsyn till att oÈ vertraÈdelsen
hade haft endast en obetydlig inverkan paÊ marknaden.

18 EGT L 100, 1.4.1998, s. 55.
19 EGT L 284, 19.10.1998.
20 EGT L 24, 30.01.1999.
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De boÈ ter som kommissionen aÊ lade foÈ retagen i dessa fyra aÈrenden uppgick till 178,83 miljoner ecu.
BoÈ terna understryker kommissionens orubbliga beslutsamhet att bekaÈmpa denna typ av konkurrens-
begraÈnsande foÈ rfaranden.

66. Kommissionen kunde under loppet av dessa olika foÈ rfaranden iaktta hur dess meddelande om
foÈ rmaÊnlig behandling av den 10 juli 1996 boÈ rjade ge resultat 21. Meddelandet, i vilket det foÈ reskrivs om
nedsaÈttning av eller till och med befrielse fraÊn boÈ ter foÈ r de foÈ retag som anmaÈler karteller de deltagit i,
tillaÈmpades i sockeraÈrendet.

67. FoÈ r att effektivisera sin verksamhet i fraÊga om att upptaÈcka och ingripa mot karteller, beslutade
kommissionen att omorganisera en del av generaldirektoratet foÈ r konkurrens och inom ramen foÈ r
detta uppraÈtta en enhet som aÈr specialiserad paÊ denna typ av foÈ rfaranden. Detta aÈr en konkret
bekraÈftelse paÊ kommissionens avsikt att prioritera aÊtgaÈrder mot denna typ av konkurrensbegraÈnsande
foÈ rfaranden.

Trots knappa resurser har generaldirektoratet avdelat ett femtontal rapportoÈ rer till denna nya
avdelning, som dock senare skall omfatta ett tjugotal tjaÈnstemaÈn, bland dem naÊgra av de mest erfarna
naÈr det gaÈ ller denna typ av undersoÈ kningar.

Genom omorganiseringen saÈnder kommissionen aÊterigen ut en viktig politisk signal till foÈ retag som
tillaÈmpar dessa foÈ rfaranden, som aÈr saÈrskilt skadliga foÈ r konsumenterna och den europeiska ekonomin.

2. OÈ ppnande av marknaderna

68. Kommissionen har alltid faÈst saÈrskild uppmaÈrksamhet vid konkurrensbegraÈnsande aÊterfoÈ rsaÈ lj-
ningsavtal som hindrar handelsutbytet inom gemenskapen. Vissa ensamaÊterfoÈ rsaÈ ljaravtal leder till
uppkomsten av nationella distributionsnaÈt som kaÈnnetecknas av att de aÈr utestaÈngande. De innehaÊ ller
bland annat klausuler som foÈ rbjuder distributoÈ rerna att leverera till kunder som aÈr etablerade paÊ ett
territorium som omfattas av ett annat avtal. De nationella marknaderna isoleras saÊ ledes fraÊn varandra
paÊ ett konstgjort saÈ tt. Kommissionen anser att denna situation boÈ r bekaÈmpas inte endast foÈ r att man
skall kunna aÊteruppraÈtta en effektiv konkurrens mellan de ekonomiska aktoÈ rerna, utan ocksaÊ foÈ r att
stoÈ dja integreringen av marknaderna. AvskaÈrmningen av de nationella marknaderna aÈr ett hinder foÈ r
priskonvergens inom unionen och foÈ r konsumenternas tilltraÈde till de marknader daÈr priserna aÈr laÈgst.
Prisskillnaderna kommer att bli laÈttare att oÈ verblicka genom infoÈ randet av den gemensamma valutan,
eftersom de uttrycks i euro. Prisskillnaderna kommer att te sig allt mer oberaÈttigade foÈ r EG-
medborgarna, som vaÈntar sig att kunna dra nytta av alla de foÈ rdelar den ekonomiska och monetaÈra
unionen foÈ r med sig.

69. Utvecklingen under 1998 visar med all oÈ nskvaÈrd tydlighet kommissionens vilja att fraÈmja ett
oÈ ppnande av marknaderna, vilket inte minst aÊskaÊdliggoÈ rs av Volkswagen-aÈrendet. Kommissionen hade
sedan 1995 mottagit maÊnga klagomaÊl fraÊn konsumenter inom unionen, saÈrskilt fraÊn personer
hemmahoÈ rande i Tyskland och OÈ sterrike, som haft svaÊrigheter av olika slag naÈr de foÈ rsoÈ kt koÈ pa nya
bilar av maÈrkena Volkswagen och Audi i Italien. Dessa konsumenter ville utnyttja prisskillnaderna
mellan sin hemstat och Italien, daÈr priserna var saÈrskilt lockande. Efter ett antal kontrollbesoÈ k hos
Volkswagen AG, Audi AG och Autogerma SpA, ett dotterbolag till Volkswagen och officiell importoÈ r
av dessa tvaÊ maÈrken till Italien, samt hos flera italienska aÊterfoÈ rsaÈ ljare, kunde kommissionen visa att
det stoÈ rsta europeiska bilfoÈ retagets politik sedan tolv aÊr tillbaka var att bedriva en sannskyldig

21 EGT C 207, 18.7.1996, s.4. och XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken (1996), punkterna 34 och 35.
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avskaÈrmning av marknaderna inom unionen. Volkswagen AG aÊlade sina italienska aÊterfoÈ rsaÈ ljare att
systematiskt vaÈgra saÈ lja bilar av maÈrket Volkswagen eller Audi till utlaÈndska kunder, saÈrskilt till tyskar
och oÈ sterrikare. Kommissionen aÊ lade slutligen Volkswagen AG att betala boÈ ter paÊ 102 miljoner ecu, de
hoÈ gsta boÈ ter som naÊgonsin aÊlagts ett enskilt foÈ retag.

70. I aÈ rendet om Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) visade
kommissionen aÊterigen sin vilja att undanroÈ ja hindren paÊ de nationella marknaderna genom att
aÊberopa bestaÈmmelserna i artikel 82. AAMS, en italiensk tillverkare och distributoÈ r av cigaretter, som
har en dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r partihandel med cigaretter i Italien, tvingade
utlaÈndska cigarettillverkare att ingaÊ distributionsavtal som innehoÈ ll ett stort antal restriktioner foÈ r att
begraÈnsa utlaÈndska tillverkares tilltraÈde till den italienska marknaden och gynna sin egen produktion.
Kommissionen aÊ lade AAMS att betala boÈ ter om 6 miljoner ecu och beordrade foÈ retaget att upphoÈ ra
med de foÈ rfaranden som ifraÊgasattes.

Faktaruta 2: FoÈ rsaÈ ljning av motorfordon : en konsumentorienterad politik

Gemenskapens konkurrensraÈ tt innehaÊ ller saÈrskilda bestaÈmmelser om foÈ rsaÈ ljning av motorfordon.
Denna lagstiftning, dvs. foÈ rordning (EG) nr 1475/95, traÈdde i kraft den 1 oktober 1995. Ett av
syftena med gruppundantaget i den var att staÈrka konsumenternas raÈ tt att koÈ pa en ny bil, antingen
direkt eller via en auktoriserad mellanhand, varhelst de vill inom Europeiska gemenskapen.

I foÈ rordningen foÈ rbjuds daÈrfoÈ r alla direkta eller indirekta hinder foÈ r parallellhandel och foÈ reskrivs
foÈ ljande:

Ð En aÊterfoÈ rsaÈ ljare faÊr inte vaÈgra att leverera till en kund endast daÈrfoÈ r att denna aÈr bosatt i en
annan medlemsstat.

Ð UtlaÈndska kunder faÊr inte aÊ laÈggas hoÈ gre priser och laÈngre leveranstider aÈn inhemska kunder.

Ð Bilar som importerats fraÊn en annan medlemsstat faÊr inte foÈ rvaÈgras garantiservice eller annan
avgiftsfri service.

Ð Auktoriserade mellanhaÈnder faÊr inte hindras fraÊn att utoÈ va sin verksamhet genom att aÊ laÈggas
alltfoÈ r laÊngtgaÊende krav.

Ð Tillverkare faÊr inte begraÈnsa leveranserna till aÊterfoÈ rsaÈ ljare som saÈ ljer bilar till konsumenter
som aÈr bosatta i en annan medlemsstat.

Ð Tillverkare faÊr inte hota med att saÈga upp avtal med aÊterfoÈ rsaÈ ljare som saÈ ljer bilar till
konsumenter som aÈr bosatta i en annan medlemsstat.

Ð Tillverkare faÊr inte inskraÈnka konsumenternas frihet att aÊterfoÈ rsaÈ lja nya bilar, foÈ rutsatt att
foÈ rsaÈ ljningen inte sker i kommersiellt syfte.

Den som vidtar naÊgon av dessa svartlistade aÊtgaÈrder kan automatiskt foÈ rlora denna gruppundan-
tagsfoÈ rmaÊn.
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Enligt foÈ rordningen aÈr tillverkare skyldiga att foÈ rse sina aÊterfoÈ rsaÈ ljare med bilar som uppfyller de
specifikationer som konsumenter fraÊn andra medlemsstater oÈ nskar, exempelvis hoÈ gerstyrda bilar,
om aÊterfoÈ rsaÈ ljarna vill saÈ lja saÊdana bilar. Gemenskapens konkurrenslagstiftning aÊ laÈgger dock inte
enskilda aÊterfoÈ rsaÈ ljare naÊgon juridisk skyldighet att saÈ lja bilar.

NaÈr kommissionen beslutade att boÈ tfaÈ lla Volkswagen/Audi foÈ r att foÈ retaget tvingade sina
auktoriserade aÊterfoÈ rsaÈ ljare i Italien att vaÈgra saÈ lja bilar av maÈrkena Volkswagen och Audi till
utlaÈndska koÈ pare, visade den att den inte kommer att tolerera affaÈrsmetoder som strider mot
konsumenternas intressen. Kommissionen haÊller foÈ r naÈrvarande paÊ att undersoÈ ka liknande aÈrenden
som gaÈ ller andra tillverkare. I den maÊn oÈ vertraÈdelser av gemenskapens konkurrensregler ser ut att
kunna belaÈggas, kommer kommissionen att undersoÈ ka aÈrenden som gaÈ ller samordnad vaÈgran att
saÈ lja och att fatta de noÈ dvaÈndiga besluten, saÊsom i Volkswagen-aÈrendet. Kommissionen upprepar
att den inte kommer att tveka att inleda foÈ rfaranden mot tillverkare som inte foÈ ljer gemenskapens
lagstiftning.

FoÈ rutom dessa direkta ingripanden fortsaÈ tter kommissionen att goÈ ra prissaÈttningen laÈttare att
oÈ verblicka genom att tvaÊ gaÊnger per aÊr offentliggoÈ ra en rapport om bilpriserna i unionen.
Konsumenternas oÈ kande efterfraÊgan paÊ denna rapport Ð omkring 8 000 exemplar distribueras
aÊrligen Ð visar att konsumenterna blir allt mer medvetna om de foÈ rdelar den inre marknaden kan
erbjuda. InfoÈ randet av euron, som kommer att leda till att prissaÈ ttningen blir laÈ ttare att oÈ verblicka
och priserna laÈ ttare att jaÈmfoÈ ra, vaÈntas foÈ rstaÈ rka detta beteende inom den Europeiska
gemenskapen.

Denna oÈ kade medvetenhet har lett till en motsvarande oÈ kning av begaÈrandena om hjaÈ lp fraÊn
privatpersoner som vill koÈ pa en bil utomlands. Detta gaÈ ller saÈrskilt brittiska medborgares
svaÊrigheter naÈr de foÈ rsoÈ kt koÈ pa hoÈ gerstyrda bilar i andra laÈnder aÈn FoÈ renade kungariket.
Kommissionen lyckades hjaÈ lpa ett stort antal av dessa privatpersoner. Siffror som lagts fram av
vissa tillverkare visar paÊ en oÈ kning av foÈ rsaÈ ljningen av hoÈ gerstyrda bilar foÈ r import till FoÈ renade
kungariket. FoÈ r att finna en laÈmplig loÈ sning paÊ detta speciella problem, tog de flesta tillverkare, dvs.
BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA (Peugeot/CitroeÈn), Volvo och VW/Audi,
Honda, Nissan och Renault, fasta paÊ kommissionens foÈ rslag om att uppraÈtta informationscentra foÈ r
europeiska konsumenter som vill koÈ pa en bil utomlands.

3. FoÈ retag med en dominerande staÈ llning

71. I artikel 82 i foÈ rdraget foÈ rbjuds foÈ retag med en dominerande staÈ llning paÊ en given marknad att
missbruka sin staÈ llnign till skada foÈ r tredje part. Missbruket bestaÊr bland annat i en begraÈnsning av
produktionen, tillaÈmpning av oskaÈ liga priser, diskriminerande prissaÈ ttning eller prisdumpning,
koppling av foÈ rsaÈ ljning till andra villkor eller andra affaÈrsmetoder som inte foÈ ljer principen om
ekonomisk effektivitet. Kommissionen anser att saÊdana konkurrenshaÈmmande metoder aÈr saÈrskilt
foÈ rkastliga, naÈ r de tillaÈmpas av foÈ retag som aÈr tillraÈckligt starka foÈ r att isolera sig fraÊn
konkurrensbegraÈnsningen och att utan naÈmnvaÈrd skada foÈ r sig sjaÈ lva utmanoÈ vrera sina konkurrenter
eller paÊ ett kaÈnnbart saÈ tt hindra nya aktoÈ rer fraÊn att traÈda in paÊ marknaden. Dessa metoder aÈr saÊ

mycket mer skadliga med tanke paÊ foÈ rdjupandet av den inre marknaden, eftersom de leder till att
marknaderna avskaÈrmas och att integrationen av ekonomierna inom gemenskapen foÈ rdroÈ js. PaÊ de
marknader som nyligen avreglerats utgoÈ r hindren mot marknadstilltraÈde ett hot mot foÈ rverkligandet
av de emotsedda foÈ rdelarna i fraÊga om omstrukturering, innovation och skapande av arbetstillfaÈ llen.
Kommissionen aÈr daÈrfoÈ r saÈrskilt uppmaÈrksam paÊ vilka effekter missbruket av en dominerande
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staÈ llning har foÈ r denna process. Antalet formella beslut enligt artikel 82 har oÈ kat stadigt under de
senaste tvaÊ aÊren. Under 1998 avslutade kommissionen sex aÈrenden 22 som omfattades av artikel 82.

72. TvaÊ aÈrenden gaÈllde flygplatserna i Frankfurt am Main (Frankfurt) och Paris, daÈr de foÈ retag som
foÈ rvaltar flygplatserna i fraÊga har en dominerande staÈ llning naÈr det gaÈ ller driften av dessa. Det
missbruk kommissionen ingripit mot gaÈ ller marktjaÈnster och egenhantering. Ett direktiv om
avreglering av dessa tjaÈnster antogs 1996. FoÈ rutom de konkurrensbegraÈnsande effekterna, som direkt
beroÈ r dem som tillhandahaÊ ller tjaÈnster foÈ r flygplatserna i fraÊga, har kommissionen visat att de ocksaÊ

har aÊterverkningar paÊ utlaÈndska flygbolag och saÊ ledes bidrar till att avskaÈrma marknaderna. SaÊdana
metoder leder till att avregleringen av marktjaÈnsterna foÈ rsenas.

AÈ rendet om flygplatsen i Frankfurt gaÈ ller ramptjaÈnster. Kommissionen konstaterade, efter det att ett
stort antal flygbolag laÈmnat in klagomaÊl, att foÈ rvaltningen foÈ r den tyska flygplatsen (Flughafen
Frankfurt AG/F.A.G.) hade missbrukat sin dominerande staÈ llning genom att foÈ rbjuda saÊvaÈ l
egenhantering (foÈ r flygbolagen) som hantering som utoÈ vas av tredje man, och daÈrmed skapat en
monopolsituation till sin egen foÈ rdel paÊ den angraÈnsande men separata marknaden foÈ r ramptjaÈnster.
Kommissionen har daÈrfoÈ r uppmanat FAG att upphoÈ ra med sitt monopol 23. Den har ocksaÊ paÊtalat att
de avtal med laÊng loÈ ptid (3Ð12 aÊr) som foÈ rvaltningen foÈ r Frankfurts flygplats hade slutit med sina
baÈsta kunder ocksaÊ stred mot gemenskapsraÈ tten, eftersom de skulle ha lett till att marknaden foÈ r
ramptjaÈnster skulle ha avskaÈrmats eller blivit mindre attraktiv foÈ r nya aktoÈ rer. Dessa avtal skulle
saÊ ledes ha staÈrkt FAG:s dominerande staÈ llning. FAG har accepterat att aÈndra avtalen i fraÊga genom att
bevilja avtalsparterna raÈtt att saÈga upp avtalet aÊrligen.

Kommissionen fastslog i aÈrendet Alpha Flight Services/AeÂroport de Paris (ADP) att ADP, som
foÈ rvaltar de tvaÊ flygplatserna i Paris, hade missbrukat sin dominerande staÈ llning genom att
tjaÈnsteleverantoÈ rer eller flygbolag som levererar marktjaÈnster eller egenhanteringstjaÈnster foÈ r
catering, rengoÈ ring och skoÈ tsel samt frakt aÊ lades att betala diskriminerande omsaÈttningsrelaterade
avgifter. ADP tog ut olika avgifter av de tvaÊ leverantoÈ rerna av marktjaÈnster, dvs. AFS, den klagande
parten, och AOT, ett dotterbolag till Air France. Den avgift som ADP tillaÈmpade paÊ flygbolag som
levererar cateringtjaÈnster foÈ r passagerare via specialiserade dotterbolag var antingen obefintlig eller
laÈgre aÈn dem som togs ut av cateringfoÈ retag som arbetade foÈ r tredje man. Denna ojaÈmlika behandling
utan saklig grund skulle leda till en snedvridning av konkurrensen mellan tjaÈnsteleverantoÈ rerna,
eftersom en del av dem skulle gynnas av en oberaÈ ttigad saÈnkning av sina driftskostnader.
Kommissionen har daÈrfoÈ r uppmanat foÈ rvaltaren av flygplatserna i Paris att upphoÈ ra med sitt
avgiftssystem.

73. Kommissionen aÊberopade artikel 82 aÈven i ett annat aÈrende avseende transportsektorn. Det
gaÈ llde aÈrendet TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement), som avslutades med att kommissionen
aÊ lade medlemmarna i konferensen att betala 273 miljoner ecu i boÈ ter 24.

74. I aÈrendena IRE/Nordion och Van den Bergh Foods, som gaÈ llde mycket olikartade marknader,
var kommissionen saÈrskilt uppmaÈrksam paÊ effekterna av att ett foÈ retag med dominerande staÈ llning
hade slutit avtal som innehoÈ ll klausuler om ensamraÈtt, eftersom saÊdana klausuler kan foÈ rsaÈ tta den
andra avtalsparten i ett beroendefoÈ rhaÊ llande till det foÈ retag som har en dominerande staÈ llning, och

22 DaÈribland aÈrende AMMS, som behandlas ovan i punkt 2.
23 Beslut 98/190/EG av den 14 januari 1998, EGT L 72, 11.3.1998, s. 30.
24 TACA-aÈrendet foÈ ranledde ocksaÊ en tillaÈmpning av artikel 81, och laÈsaren haÈnvisas till kommentarerna om

aÈrendet i avsnittet om sektoriell politik (jfr I-C-4).
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oÈ vriga konkurrenter har starkt begraÈnsade moÈ jligheter att utmana det dominerande foÈ retagets
staÈ llning paÊ marknaden.

Nordion, ett kanadensiskt foÈ retag verksamt paÊ vaÈrldsmarknaden foÈ r tillverkning och foÈ rsaÈ ljning av
molybden 99, en radiofarmaceutisk basprodukt som anvaÈnds inom nukleaÈrmedicin, ingick exklusiva
leveransavtal med laÊng loÈ ptid med sina kunder, vilket ledde till att den stoÈ rsta konkurrenten, det
belgiska foÈ retaget IRE, den klagande parten i detta aÈrende, inte kunde utveckla sin verksamhet och till
och med hade svaÊrt att haÊ lla sig kvar paÊ marknaden. Denna situation hindrade alla potentiella
konkurrenter fraÊn att traÈda in paÊ marknaden. Efter det att Nordion hade mottagit ett meddelande om
invaÈndningar med rubriceringen missbruk av dominerande staÈ llning, aÊtog sig Nordion att avstaÊ fraÊn
klausulerna om ensamraÈtt i sina avtal. Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r att avsluta foÈ rfarandet 25.

Van den Bergh Foods, ett dotterbolag till Unilever, hade den oÈ verlaÈgset stoÈ rsta andelen (85 %) av den
irlaÈndska glassmarknaden. FoÈ retaget hade ett mycket finmaskigt naÈt av frysdiskar som gratis staÈ lldes
till detaljisternas foÈ rfogande paÊ det villkoret att dessa endast foÈ rde Unilevers produkter.
Kommissionens undersoÈ kning avsloÈ jade att den ensamraÈ ttsklausul som tillhandahaÊ llandet av
frysdiskarna var foÈ rbundet med utgjorde ett verkligt tilltraÈdeshinder foÈ r Unilevers konkurrenter
med beaktande av den irlaÈndska marknadens saÈrdrag. Med beaktande av de irlaÈndska detaljhand-
larnas haÊ llning, som innebar att de inte ersatte de frysskaÊp som placerats ut av Unilever med andra
eller staÈ llde ut ytterligare frysdiskar tillhandahaÊ llna av andra foÈ retag, visade det sig att 40 % av
livsmedelsaffaÈrerna i Irland tillhandahoÈ ll konsumenterna endast Unilevers produkter. PaÊ grund av sin
dominerande staÈ llning paÊ denna marknad kunde Unilever uppmana detaljisterna att samarbeta genom
att ingaÊ avtal paÊ ensamraÈttsbasis. Kommissionen ansaÊg att en saÊdan praxis innebar ett missbruk av en
dominerande staÈ llning och antog ett beslut daÈr den foÈ rdoÈ mde Unilevers foÈ rfarande 26.

Faktaruta 3: Kommissionens politik i fraÊga om boÈ ter

Under 1998 utdoÈ mdes boÈ ter till ett belopp av 560 miljoner ecu, vilket foÈ rmodligen goÈ r det till det
vaÈrsta aÊret under hela aÊrtiondet, vaÈrre aÈn 1994 (535 miljoner ecu, med bland annat aÈrendena
Poutrelles, Carton och Ciment). AÊ ret aÈr anmaÈrkningsvaÈrt ocksaÊ paÊ grund av maÊngfalden av
konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden som foÈ rbjudits, naÈmligen fyra karteller men ocksaÊ tre fall av
missbruk av dominerande staÈ llning. Ingripandenas straÈnghet och maÊngfalden av foÈ rfaranden och
beroÈ rda ekonomiska sektorer vittnar om kommissionens vilja att befaÈsta den inre marknaden i syfte
att genomfoÈ ra den ekonomiska och monetaÈra unionen.

I slutet av 1997 antog kommissionen riktlinjer om faststaÈ llande av boÈ ter. De olika aÈrenden som
avslutades under 1998 aÊterspeglar genomfoÈ randet av dessa riktlinjer, som skall bidra till att goÈ ra
kommissionens politik i fraÊga om boÈ ter mer sammanhaÈngande och befaÈsta boÈ tesstraffens
avskraÈckande effekt.

En av de stora nyheterna i denna bestaÈmmelse aÈr moduleringen av det grundbelopp foÈ r boÈ terna
som faststaÈ lls enligt det ifraÊgasatta foÈ rfarandets allvar och varaktighet. Grundbeloppet kan hoÈ jas
och saÈnkas med haÈnsyn till antingen foÈ rsvaÊrande eller foÈ rmildrande omstaÈndigheter.

25 AÈ rendet IRE/Nordion har varit foÈ remaÊl foÈ r ett foÈ rfarande i Japan, vilket foÈ ranlett kommissionen att samarbeta
med de japanska myndigheterna (JFTC). Se kapitel IV (Internationellt samarbete) angaÊende detta.

26 Kommissionen ansaÊg att ensamraÈttsklausulen utgjorde en konkurrensbegraÈnsning i strid med artikel 81.
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Till de foÈ rsvaÊrande omstaÈndigheterna hoÈ r upprepade oÈ vertraÈdelser, vaÈgran att samarbeta eller att
foÈ retaget i fraÊga har haft en ledande roll vid genomfoÈ randet av oÈ vertraÈdelsen. NaÈr kommissionen
beraÈknade boÈ tesbeloppet i aÈrendet Volkswagen beaktade den att foÈ retaget inte hade reagerat paÊ

vederboÈ rligt saÈtt paÊ kommissionens tillsaÈgelser om att upphoÈ ra med en allvarlig oÈ vertraÈdelse.
Kommissionen fann ett analogt beteende i aÈrendet om karteller mellan tillverkare av fjaÈrrvaÈrmeroÈ r,
vilka fortsatte med sin verksamhet under nio maÊnader efter det att kommissionens inspektoÈ rer
hade gjort sin undersoÈ kning. I aÈrendet om en sockerkartell i Storbritannien ansaÊgs det som en
foÈ rsvaÊrande omstaÈndighet foÈ r British Sugar att foÈ retaget hade tagit initiativ till oÈ vertraÈdelsen och
under den aktuella perioden agerade som den drivande kraften bakom kartellen.

Som foÈ rmildrande omstaÈndigheter enligt riktlinjerna anses att foÈ retaget hade en passiv roll i
genomfoÈ randet av oÈ vertraÈdelsen eller att oÈ vertraÈdelsen upphoÈ rde efter kommissionens foÈ rsta
ingripande. En nedsaÈttning av boÈ tesbeloppet kan vara motiverad om ett foÈ retag samarbetar
effektivt under foÈ rfarandet. I aÈrendet angaÊende priskartellen foÈ r rostfritt staÊ l samarbetade tvaÊ av de
foÈ retag som var parter i avtalet effektivt. Det ena foÈ retaget upphoÈ rde med oÈ vertraÈdelsen efter
kommissionens foÈ rsta undersoÈ kning, medan det andra foÈ retaget laÈmnade viktiga upplysningar i
samband med undersoÈ kningen. Dessa tvaÊ foÈ retag aÊ lades laÈgre boÈ ter aÈn oÈ vriga avtalsparter.
Dessutom boÈ r det noteras i fraÊga om aÈrendet gaÈ llande faÈrjetrafiken mellan Grekland och Italien att
det ansaÊgs som en foÈ rmildrande omstaÈndighet att de foÈ rfaranden som ifraÊgasattes hade en relativt
obetydlig inverkan paÊ marknaden.

Det aÈr skaÈ l att paÊminna om meddelandet av den 10 juli 1997 om foÈ rmaÊnlig behandling, vilket
innebaÈr en nedsaÈttning av eller befrielse fraÊn boÈ ter, och i vilket det foÈ reskrivs att kommissionen vid
beraÈkningen av boÈ tesbeloppet skall ta haÈnsyn till att ett foÈ retag har samarbetat genom att anmaÈla
en kartell som det har deltagit i. I det brittiska sockeraÈrendet nedsatte kommissionen saÊ ledes
betydligt det boÈ tesbelopp som aÊlagts Tate & Lyle av haÈnsyn till att foÈ retaget hade skickat ut brev
daÈr det sjaÈ lvt ifraÊgasatte sitt beteende och daÈr det bevisade att kartellen fanns. Meddelandet
tillgodoser en straÈvan efter effektivitet vid avsloÈ jandet av karteller. Efter det att meddelandet
antogs har flera karteller faktiskt kunnat avsloÈ jas.

Kommissionen aÈr taÈmligen noÈ jd med den bestaÈmmelse som genomfoÈ rts foÈ r att faststaÈ lla
boÈ tesbelopp, men anser att det mot bakgrund av de rika och produktiva erfarenheterna under
1998 vore laÈmpligt att se oÈ ver vissa aspekter av den, efter samraÊd med de nationella
konkurrensmyndigheterna, foÈ r att fullaÈnda detta verktyg som aÈr saÊ noÈ dvaÈndigt foÈ r genomfoÈ randet
av gemenskapens konkurrenspolitik.

C Ð Sektoriell politik

1. Telekommunikationer 27

1.1. OÈ vervakning av avregleringsprocessen

75. Den 1 januari 1998 var det datum som i direktivet av den 13 mars 1996 med avseende paÊ

genomfoÈ randet av full konkurrens paÊ marknaderna foÈ r teletjaÈnster 28 slagits fast foÈ r avskaffande av de

27 Se faktaruta 7 i kapitel II (koncentrationer), daÈr flera beslut som antagits inom telesektorn kommenteras.
28 Direktiv 96/19/EG, EGT L 74, 22.3.1996, s.13.
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aÊterstaÊende monopolen foÈ r erbjudande av taltelefonitjaÈnster och tillhandahaÊ llande av infrastrukturer
foÈ r telekommunikation inom gemenskapen, med undantag foÈ r vissa medlemsstater, vilka kommissio-
nen 1996 och 1997 hade beviljat foÈ rlaÈngda genomfoÈ randeperioder (Irland, Portugal, Spanien,
Luxemburg och Grekland). Den foÈ rlaÈngda tidsfrist som beviljades Luxemburg boÈ rjade loÈ pa den 1
juli och den som beviljades Spanien boÈ rjade loÈ pa den 1 december. Irland, som kommissionen beviljat
en foÈ rlaÈngning fram till den 1 januari 2000, besloÈ t att foÈ regripa den fullstaÈndiga avregleringen av sin
telemarknad foÈ r att snabbare kunna utnyttja foÈ rdelarna i samband med att denna marknad oÈ ppnas foÈ r
konkurrens.

Med beaktande av telesektorns ekonomiska betydelse, som uppskattas till omkring 150 miljarder ecu,
och dess betydelse foÈ r skapande av arbetstillfaÈ llen, har kommissionen fortsatt att under hela 1998
oÈ vervaka hur medlemsstater faktiskt genomfoÈ r avregleringen samt hur de raÈttsliga ramarna genomfoÈ rs
i de medlemsstater i vilka den foÈ rlaÈngda tidsfristen just boÈ rjat loÈ pa.

1.1.1. Kontroll av direktivens genomfoÈ rande

76. Den gemensamma gruppen infoÈ r 1998 (en gemensam grupp med ansvar foÈ r tillaÈmpningen av
gemenskapslagstiftningen om telekommunikationer), som omfattar tjaÈnstemaÈn fraÊn generaldirekt-
oraten med ansvar foÈ r konkurrens och telekommunikationer och som bitraÈds av raÈttstjaÈnsten, har
fortsatt med det arbete som inleddes 1997 29. Gruppen har utarbetat tvaÊ rapporter om de framsteg som
gjorts vid genomfoÈ randet av de direktiv som kommissionen antog den 18 februari 1998 30 och den 25
november 1998 31. Den foÈ rstnaÈmnda rapporten grundade sig paÊ resultaten av de bilaterala moÈ tena med
medlemsstaterna, medan den andra rapporten sammanfattar resultaten av en foÈ rfraÊgan som
kommissionen gjort hos medlemsstaterna (fraÊgeformulaÈr till och kontakter med de behoÈ riga nationella
myndigheterna) samt resultaten av de revisioner som utfoÈ rts av oberoende konsulter om den faktiska
tillaÈmpningen av det nya regelverket i varje medlemsstat.

77. I rapporten av den 18 februari konstateras det att betydande framsteg gjorts i de medlemsstater
som enligt rapporten av den 8 oktober 1997 hade avancerat laÊngsammast med infoÈ rlivandet och som
aÈnnu behoÈ vde goÈ ra betydande anstraÈngningar. Kommissionen konstaterar i rapporten att gemenskaps-
lagstiftningen har infoÈ rlivats i mycket stor utstraÈckning i de flesta medlemsstaternas nationella
lagstiftning.

78. Kommissionen tvingades dock inleda nya oÈ vertraÈdelsefoÈ rfaranden mot medlemsstater som inte
hade infoÈ rlivat direktiven helt och haÊ llet, utoÈ ver de 35 oÈ vertraÈdelsefoÈ rfaranden som paÊgick i boÈ rjan av
aÊret, av vilka den har kunnat avsluta naÊgra efter meddelandet nyligen om de aÊtgaÈrder som de beroÈ rda
medlemsstaterna vidtagit. FoÈ rutom de luckor som uppstaÊr till foÈ ljd av foÈ rsenade lagstiftningsaÊtgaÈrder
bestaÊr de stoÈ rsta svaÊrigheterna i att vissa saÈrskilda villkor foÈ rknippade med beviljande av licenser i
vissa medlemsstater inte uppfylls (skyldigheten att avsaÈtta en viss del av investeringarna eller
omsaÈttningen till forskning och utveckling, skyldigheten att skaffa en bankgaranti foÈ r att slutfoÈ ra
affaÈrsplanen osv.). Dessutom hade en del medlemsstater inte sett till att deras operatoÈ rer tillkaÈnnagav
sina standardvillkor foÈ r samtrafik. I vissa medlemsstater (OÈ sterrike och Italien) godkaÈnde den
nationella behoÈ riga myndigheten foÈ rst sent under aÊret de priser som operatoÈ ren foÈ reslog. Omkring

29 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkt 102.
30 KOM(1998) 80.
31 KOM(1998) 594.
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haÈ lften av de tillkaÈnnagivna priserna laÊg dock inom det intervall som kommissionen rekommenderade
i fraÊga om tariffer foÈ r samtalsterminering 32.

1.1.2. PrisundersoÈkningar

79. Kommissionen var bekymrad oÈ ver de ihaÊ llande hoÈ ga priserna foÈ r mobilkommunikationer i
Europa och saÈrskilt foÈ r samtal fraÊn en fast plats till en mobiltelefon, och genomfoÈ rde daÈrfoÈ r i boÈ rjan av
1998 en undersoÈ kning inom Europeiska gemenskapen om de priser foÈ r samtrafik som tillaÈmpades av
operatoÈ rerna av fasta och mobila teletjaÈnster. Kommissionen ville framfoÈ r allt faÊ det bekraÈftat att
operatoÈ rer av en viss typ av naÈt tillaÈmpade likadana och icke-diskriminerande villkor paÊ andra
operatoÈ rer, saÈ rskilt vad gaÈ ller tariffer foÈ r samtrafik. FoÈ r oÈ vrigt skulle det undersoÈ kas hur
samtrafikavgifterna paÊverkade priserna foÈ r samtal fraÊn fasta naÈt till mobiltelefoner. Samtrafiktarif-
ferna foÈ r samtalsterminering, vilka operatoÈ rerna faststaÈ llt sinsemellan, har en avsevaÈrd inverkan paÊ

faststaÈ llandet av priserna paÊ kommunikationer mellan fasta linjer och mobila linjer.

80. Efter att ha utfoÈ rt denna undersoÈ kning i de 15 medlemsstaterna fastslog kommissionen att det
preliminaÈrt fanns indikationer om att alltfoÈ r hoÈ ga och diskriminerande priser tillaÈmpades och att det
daÈrfoÈ r behoÈ vdes en mer djupgaÊende undersoÈ kning. I fem av dessa aÈrenden hade kommissionen
avbrutit sitt foÈ rfarande foÈ r att laÊta de nationella kontrollmyndigheterna ingripa. I de tio oÈ vriga
aÈrendena, det vill saÈga tvaÊ aÈ renden om tariffer foÈ r samtalsterminering vilka tillaÈmpades av
mobiltelefonoperatoÈ rer i Italien och Tyskland och aÊtta aÈrenden om intaÈkter som operatoÈ rer av
allmaÈnt tillgaÈngliga kopplade telefonnaÈt (PSTN) naÈmligen Belgacom, Telecom Eireann, British
Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom Italia och Deutsche Telekom, om samtal
fraÊn fasta linjer till mobila linjer, inledde kommissionen en undersoÈ kning som huvudsakligen grundade
sig paÊ test foÈ r att upptaÈcka alltfoÈ r hoÈ ga eller diskriminerande priser. Kommissionen fann att fyra
PSTN-operatoÈ rer tog ut hoÈ gre tariffer foÈ r samtalsterminering foÈ r mobiltelefonoperatoÈ rer aÈn foÈ r
operatoÈ rer av fasta linjer. Kommissionen fann ocksaÊ anomalier i mobiltelefonoperatoÈ rernas
avgiftsstrukturer foÈ r samtalsterminering, framfoÈ r allt i Italien och Tyskland. Slutligen visade
kommissionen att PSTN-operatoÈ rernas intaÈkter av samtal fraÊn fasta linjer till mobila linjer naÈr dessa
operatoÈ rer var naÈrvarande paÊ baÊda marknaderna verkade vara betydligt hoÈ gre aÈn det graÈnsvaÈrde som
kommissionen faststaÈ llde med hjaÈ lp av en utomstaÊende revisor i samband med undersoÈ kningen.

81. Efter denna foÈ rdjupade undersoÈ kning fann kommissionen flera positiva foÈ raÈndringar och
avslutade flera anhaÈngiga aÈrenden. AÊ ena sidan beslutade operatoÈ rerna att upphoÈ ra med de
diskriminerande system som ifraÊgasatts och att faststaÈ lla nya laÈgre tariffer. Som exempel kan naÈmnas
Telecom Italia, som boÈ rjade tillaÈmpa samma priser foÈ r operatoÈ rer paÊ mobila naÈt och fasta naÈt foÈ r
samtalsterminering via sitt naÈt, vilket ledde till att de avgifter som betalades av operatoÈ rerna av mobila
naÈt sjoÈ nk med omkring 40 %. AÊ andra sidan vidtog de behoÈ riga nationella myndigheterna noÈ dvaÈndiga
aÊtgaÈrder foÈ r att undersoÈ ka de foÈ rfaranden som kommissionen avsloÈ jat. Exempelvis i fraÊga om Spanien
aÊ lade den behoÈ riga nationella myndigheten TelefoÂ nica att aÈndra sina tariffvillkor.

82. Under 1998 inledde kommissionen foÈ rfaranden mot dominerande teleoperatoÈ rer i fraÊga om de
avraÈkningstaxor (oÈ verfoÈ ringspriser) som de tillaÈmpade foÈ r att foÈ rmedla internationella kommunika-
tioner 33. Efter den foÈ rsta fasen av undersoÈ kningen beslutade kommissionen att inrikta sin
uppmaÈrksamhet paÊ den tariffpraxis som tillaÈmpades av sju operatoÈ rer som skulle kunna faÊ alltfoÈ r
stora vinstmarginaler av sina avraÈkningstaxor. OperatoÈ rerna var OTE GreÁce, Post & Telekom Austria,

32 Rekommendation 98/195/EG (EGT L 73, 12.3.1998, s. 42).
33 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkt 78.

KONK. RAP. 1998

44 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



Postes et TeÂ leÂcommunications Luxembourg, SONERA (tidigare Telecom Finland), Telecom
EIREANN, Telecom Italia och Telecom Portugal. Kommissionen uppmanade de nationella
regleringsmyndigheterna att inleda en undersoÈ kning av denna tariffpraxis.

1.2. KlarlaÈggande av den raÈttsliga ramen

1.2.1. TillkaÈnnagivandet om tilltraÈdesavtal

83. Kommissionen antog den 31 mars, efter ett omfattande samraÊd med beroÈ rda parter, ett
tillkaÈnnagivande om tillaÈmpning av konkurrensreglerna paÊ tilltraÈdesavtal inom telesektorn 34.
TillkaÈnnagivandet, som fraÈmst riktar sig till telefoÈ retag samt nationella myndigheter med ansvar foÈ r
sektorsspecifik lagstiftning eller konkurrensfraÊgor, aÈr avsett att klarlaÈgga hur principerna foÈ r
konkurrensraÈtten, saÊsom dessa klargoÈ rs av kommissionens beslutspraxis och domstolens raÈttspraxis,
skall tillaÈmpas paÊ avtal om tilltraÈde till infrastrukturer foÈ r telekommunikation. Kommissionen anser
det viktigt att nya aktoÈ rer paÊ den avreglerade telemarknaden tillfoÈ rsaÈkras ett laÈ ttare och icke-
diskriminerande tilltraÈde till dessa infrastrukturer foÈ r att de skall kunna tillgodogoÈ ra sig foÈ rdelarna av
denna oÈ ppenhetspolitik och laÊ ta dem komma konsumenterna till godo.

84. TillkaÈnnagivandet har tre syften. FoÈ r det foÈ rsta att formulera de principer som aÈr tillaÈmpliga paÊ

tilltraÈdesavtal, saÊsom de har kommit till uttryck i gemenskapens konkurrensraÈ tt, i syfte att ge
aktoÈ rerna paÊ marknaden stabila verksamhetsbetingelser som fraÈmjar investeringar och marknadsin-
satser inom tele- och multimediesektorerna. FoÈ r det andra att definiera foÈ rhaÊ llandet mellan
konkurrenslagstiftningen och den saÈrskilda lagstiftning som antagits i harmoniseringssyfte genom
tillaÈmpning av artikel 95 i foÈ rdraget. FoÈ r det tredje att foÈ rklara hur konkurrensreglerna skall tillaÈmpas
effektivt inom de sektorer som deltar i tillhandahaÊ llandet av nya tjaÈnster.

1.2.2. Meddelande om samtal oÈver Internet

85. Den 7 januari 1998 antog kommissionen ett meddelande om status foÈ r samtal oÈ ver Internet
enligt gemenskapslagstiftningen och saÈrskilt direktiv 90/388/EEG 35. Meddelandet antogs efter det att
ett foÈ rsta utkast offentliggjordes den 2 maj 1997 i samraÊdssyfte och efter att ha skickats ut paÊ allmaÈn
remiss 36.

Kommissionens staÊndpunkt aÈr att denna typ av kommunikation foÈ r naÈrvarande inte alltid aÈr taltelefoni
i den mening som avses i EG-direktiven. Det beror paÊ att den aÈnnu inte till alla delar motsvarar
definitionen av taltelefoni (talkommunikation maÊste vara foÈ remaÊl foÈ r ett kommersiellt tillhandahaÊ l-
lande och tjaÈnsten maÊste tillhandahaÊllas allmaÈnheten till och fraÊn naÈtanslutningspunkter i det fasta,
allmaÈnt tillgaÈngliga telefonnaÈ tet). Medlemsstaterna kan saÊ ledes inte underkasta denna tjaÈnst
individuella licensfoÈ rfaranden utan paÊ sin hoÈ jd ett anmaÈlningsfoÈ rfarande.

TillhandahaÊ llarna av taltjaÈnster mellan tvaÊ handtelefoner kopplade till RTPC via Internet skulle kunna
anses som tillhandahaÊ llare av telefonitjaÈnster och omfattas av den lagstiftning som aÈr tillaÈmplig paÊ

tillhandahaÊllare av telefonitjaÈnster naÈr de erbjuder en tjaÈnst som motsvarar traditionella taltele-
fonitjaÈnster.

34 EGT C 265, 22.8.1998.
35 Bull. 1/2 ±1998, punkt 1.3.55 Ð EGT C 95, 30.3.1998.
36 XXVII:e rapporten om konkurrensrapporten (1997), punkt 105.
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1.2.3. Utkast till direktiv enligt artikel 90.3 om raÈ ttslig aÊ tskillnad mellan kabel- och televerksamhet

86. Kommissionen antog den 16 december 1997 37 efter den foÈ rsta behandlingen ett utkast till
direktiv enligt artikel 86.3 med syftet att hindra tidigare telemonopol fraÊn att utvidga sin dominerande
staÈ llning till att omfatta aÈven kabel-tv-naÈt, och foÈ ljde upp det med att organisera ett omfattande
samraÊd med intresserade parter. SamraÊdet aÈgde rum mellan mars och juni. Sjutton sammanslutningar
och foÈ retag samt fem nationella myndigheter skickade in synpunkter. FoÈ r att ytterligare diskutera
dessa synpunkter organiserade kommissionen dessutom en hearing i oktober, i vilken deltog 43
representanter foÈ r foÈ retag och nationella myndigheter. Dessutom hoÈ rdes raÊdet, Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommitteÂn samt regionkommitteÂn.

87. En del medlemsstater och dominerande foÈ retag har redan boÈ rjat genomfoÈ ra principerna i det
kommande direktivet i vaÈntan paÊ att det skall antas. Deutsche Telekom tillkaÈnnagav saÊ ledes i maj att
det aÈmnar genomfoÈ ra en strukturell separation mellan sitt telefoninaÈt och sina kabeldistributionsnaÈt.

1.3. Enskilda aÈrenden

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. Det franska jaÈrnvaÈgsbolaget SNCF (SocieÂ teÂ nationale des chemins de fer) och CeÂgeÂtel
undertecknade ett avtal om att via bolaget TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD) utveckla ett fast, allmaÈnt
tillgaÈngligt telefonnaÈt genom att utnyttja jaÈrnvaÈgsinfrastrukturerna, som tillsammans med el-, gas- och
vaÈgnaÈten aÈr ett saÈ tt att snabbt bygga ut ett riksomfattande telenaÈt. Enligt avtalen skall SNCF bevilja
TD foÈ rtursraÈ tt att dra sitt telenaÈt laÈngs jaÈrnvaÈgslinjerna och att ge en garanti i form av en boÈ tesklausul
som aÈr tillaÈmplig under tre och ett halvt aÊr.

89. Kommissionen anser att det fraÈmsta syftet med en transaktion av detta slag aÈr att, medan
konkurrensen haÊ ller paÊ att uppstaÊ , undvika en situation daÈr tilltraÈdet till infrastrukturer begraÈnsas av
ensamraÈttsavtal eller andra avtal med motsvarande verkan. I det aktuella aÈrendet foÈ rhoÈ ll sig
kommissionen positivt till avtalet. Med haÈnsyn till omfattningen av TD:s naÈtutbyggnadsplaner kommer
SNCF:s kapacitet att installera infrastrukturer foÈ r telekommunikationer att vara naÈstan fullt utnyttjad
naÊgra aÊr framoÈ ver. Det aÈr daÈrfoÈ r beraÈttigat att TD beviljas foÈ rtursraÈtt, foÈ rutsatt att detta inte hindrar
SNCF fraÊn att goÈ ra eventuell ledig kapacitet som inte anvaÈnds av TD tillgaÈnglig foÈ r andra operatoÈ rer.

Omstruktureringen av Inmarsat

90. Inmarsat aÈr en mellanstatlig organisation som uppraÈttades 1979 paÊ grundval av ett foÈ rdrag och
som samlar mer aÈn aÊttio laÈnder som foÈ r det mesta foÈ retraÈds av den gamla nationella teleoperatoÈ ren.
Organisationen aÈr foÈ r naÈrvarande den stoÈ rsta internationella operatoÈ ren naÈr det gaÈ ller mobila
satelliter. Inmarsat foÈ reslaÊr en omstruktureringsplan enligt vilken den blir ett aktiebolag vars
aktieaÈgare aÈr de tidigare medlemmarna i organisationen. Efter en period paÊ tvaÊ aÊr planerar Inmarsat
att bjuda ut aktier till allmaÈnheten vilket boÈ r kunna spaÈda ut de tidigare organisationsmedlemmarnas
aktieandelar. NaÈr Inmarsat har ombildats till ett foÈ retag kommer det saÊ ledes inte laÈngre att ha en
privilegierad staÈ llning paÊ marknaden.

37 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkt 109.
38 Kommissionens tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i foÈ rordning nr 17, EGT C 293, 22.9.1998.
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91. Kommissionen har godkaÈnt omstruktureringen av Inmarsat framfoÈ r allt paÊ grundval av
hypotesen om en oÈ kning av kapitalet med kort varsel. Kommissionen anser att detta aÈrende utgoÈ r en
modell foÈ r analys av andra paÊgaÊende omstruktureringar inom sektorn foÈ r mellanstatliga satellit-
organisationer.

2. PosttjaÈnster

92. Efter det att postdirektivet 39 och kommissionens meddelande 40 antogs i slutet av 1997, har
kommissionen inlett foÈ rberedelser infoÈ r det andra steget i avregleringsprocessen. Enligt postdirektivet
boÈ r kommissionen laÈgga fram ett foÈ rslag om en ytterligare liberalisering av postsektorn foÈ re slutet av
1998 efter att ha gjort en oÈ versyn av sektorn i fraÊga. Europaparlamentet och raÊdet skall senast den 1
januari 2000 besluta om en ytterligare successiv och kontrollerad liberalisering av marknaden foÈ r
posttjaÈnster.

Kommissionen har inlett ett antal studier av olika aspekter paÊ liberaliseringen i syfte att utfoÈ ra en
omfattande granskning av denna sektor. FoÈ ljande studier, utfoÈ rda av utomstaÊende konsulter, har
bestaÈ llts: 1) avreglering av insamling, sortering och transport, 2) kostnadsberaÈkning och finansiering av
allmaÈnna skyldigheter att tillhandahaÊ lla samhaÈllsomfattande tjaÈnster 3) avreglering av direktreklam 4)
liberaliseringens inverkan paÊ graÈnsoÈ verskridande post och 5) vikt- och prisgraÈnser inom det
monopoliserade omraÊdet. Dessutom bestaÈ lldes en sjaÈ tte studie, naÈmligen modellerings- och kvanti-
fieringsscenarier foÈ r liberalisering, som skall bygga paÊ resultaten av de foÈ rstnaÈmnda fem studierna.

93. Dessutom fortsatte kommissionen med sin undersoÈ kning av REIMS II-avtalet 41om terminal-
avgifter, som aÈr den term som anvaÈnds foÈ r de avgifter som en postoperatoÈ r som skickar post oÈ ver
graÈnserna maÊste betala till den mottagande postoperatoÈ ren foÈ r att denne levererar posten till den
slutliga mottagaren. Kommissionen skickade ett memorandum till de anmaÈlande parterna daÈr den
uttryckte sina betaÈnkligheter angaÊende vissa bestaÈmmelser i avtalet. Efter ett antal oÈ verlaÈggningar
med kommissionen ingick tolv av parterna ett tillaÈggsavtal som aÈndrade och foÈ rtydligade det
ursprungliga avtalet. I november 1998 offentliggjordes innehaÊ llet i det aÈndrade REIMS II-avtalet i
EGT 42. Genom offentliggoÈ randet tillkaÈnnagav kommissionen sin avsikt att foÈ rhaÊ lla sig positiv till
avtalet paÊ grund av de foÈ rbaÈttringar som gjorts till foÈ rmaÊn foÈ r konsumenterna och uppmanade tredje
parter att laÈmna synpunkter innan den gjorde detta.

94. De offentliga postoperatoÈ rerna i NederlaÈnderna och Sverige anmaÈlde ett bilateralt avtal om
terminalavgifter till kommissionen. Kommissionens undersoÈ kning av avtalet foÈ ranledde inga aÊtgaÈrder
enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen avslutade daÈrfoÈ r aÈrendet genom en administrativ
skrivelse till parterna.

39 Europaparlamentets och raÊdets direktiv om gemensamma regler foÈ r utvecklingen av gemenskapens inre
marknad foÈ r posttjaÈnster och foÈ r foÈ rbaÈttring av kvaliteten paÊ tjaÈnsterna, 97/67/EG, EGT L 15, 21.1.1998, s. 14.

40 Meddelande fraÊn kommissionen om tillaÈmpningen av konkurrensreglerna inom postsektorn och om
utvaÈrderingen av vissa statliga aÊtgaÈrder i samband med posttjaÈnster, EGT C 39, 6.2.1998, s. 2.

41 AnmaÈlan av den 31 oktober 1997 av ett avtal om ersaÈttning foÈ r obligatorisk utdelning av graÈnsoÈ verskridande post
(aÈrende IV/36.748-REIMS II). Sexton europeiska offentliga postoperatoÈ rer har undertecknat avtalet.

42 EGT C 371, 1.12.1998, s. 7.
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3. Medier

95. Den audiovisuella sektorn haÊ ller paÊ att omvandlas paÊ grund av den digitala tekniken och
globaliseringen. Digital och interaktiv television vaÈxer snabbt och paÊverkar de befintliga marknads-
strukturerna, exempelvis foÈ rvaÈrv av saÈndningsraÈ ttigheter. I takt med att denna utveckling fortsaÈ tter in
paÊ naÈsta aÊrhundrade, maÊste konkurrenspolitiken utvecklas med haÈnsyn daÈrtill. Kommissionen avser att
befaÈsta denna policy genom ett antal viktiga beslut. De flesta besluten foÈ rvaÈntas bli offentliggjorda
under 1999, och de kommer att gaÈ lla digitala plattformar och saÈndningsraÈ ttigheter foÈ r sportevene-
mang.

3.1. Digitala plattformar

96. Digitala plattformar foÈ r tv och interaktiva tjaÈnster har uppraÈttats i ett antal medlemsstater, och
haÊ ller paÊ att undersoÈ kas av kommissionen. Under 1998 praÈglades denna sektor av tvaÊ beslut om att
foÈ rbjuda planerade foÈ retagskoncentrationer i Tyskland. Det gaÈller besluten i aÈrendena Bertelsmann/
Kirch/Premiere och Deutsche Telekom/Betaresearch 43. Enligt planerna skall de slutliga besluten
betraÈffande tvaÊ andra aÈrenden, naÈmligen British Interactive Broadcasting (BIB) i FoÈ renade kungariket
och TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) i Frankrike, fattas i boÈ rjan av 1999. I de besluten skall kommissionen
klarlaÈgga hur den avser att stoÈ dja innovation och utveckling av nya tjaÈnster foÈ r att utnyttja de tekniska
framstegen inom denna sektor, samtidigt som den ser till att konkurrerande alternativ kan utvecklas.
De tillkaÈnnagivanden enligt artikel 19.3 som offentliggjorts avseende dessa baÊda aÈrenden innehaÊller en
sammanfattning av detta tillvaÈgagaÊngssaÈ tt.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. I aÈrendet TPS har kommissionen tillkaÈnnagivit att den avser att inta en positiv staÊndpunkt till
att det skapas en ny operatoÈ r, eftersom det kommer att fraÈmja konkurrensen med etablerade betal-tv-
operatoÈ rer i Frankrike. Den satellitbaserade digitala plattformen, som foÈ rser satellitabonnenter och
kabelnaÈtoperatoÈ rer med betal-tv, aÈr ett partnerskap som omfattar fyra franska tv-kanaler, mediekon-
cernen Media Group CLT-UFA, France Telecom och Suez Lyonnaise des Eaux.

I sitt tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 anger kommissionen sin avsikt att inta en positiv staÊndpunkt
till ett antal begraÈnsningar, inbegripet en begraÈnsning som hindrar aktieaÈgarna i TPS fraÊn att delta i
liknande foÈ retag och en skyldighet som ger TPS foÈ rkoÈ psraÈ tt till deras program samt ett slutligt avslag
naÈr dessa erbjuds tredje parter. Komissionen planerar att bevilja undantag foÈ r en treaÊrsperiod fraÊn en
skyldighet foÈ r de fyra operatoÈ rerna att bevilja TPS ensamraÈtt till distribution av deras kanaler av
allmaÈnt intresse.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. FoÈ renade kungariket har nu plattformar foÈ r satellit-, kabel- och landbaserad digital television,
av vilka den sistnaÈmnda (BDB) aÈr foÈ remaÊl foÈ r ett kommissionsbeslut som beskrivs naÈrmare i Del II.
BIB, det satellitbaserade samriskfoÈ retaget mellan BSkyB, BT, Midland Bank och Matsushita, syftar till
att tillhandahaÊ lla interaktiv shopping, interaktiva tjaÈnster, spel osv. samt interaktiva tv-program via en

43 Dessa tvaÊ aÈrenden kommenteras utfoÈ rligt i kapitel II (koncentrationer).
44 Kommissionens tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i foÈ rordning nr 17, EGT C 65, 28.2.1998.
45 Kommissionens tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i foÈ rordning nr 17, EGT C 322, 21.10.1998.
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satellitsignal och en telefonlinje som aÈr kopplad till en avkodare. Avkodaren subventioneras i boÈ rjan,
saÊ att kostnaderna betalas av innehaÊ llsleverantoÈ rer. TilltraÈdet till BIB kommer att kontrolleras av
system foÈ r villkorad tillgaÊng som ett dotterbolag till Sky tillhandahaÊ ller. Tittarna kommer att navigera
via BSkyB:s egen elektroniska programguide (EPG).

99. Efter att ha samraÊtt med tredje parter foÈ rde kommissionen foÈ rhandlingar om flera aÊtaganden
med parterna saÊ att foÈ rdelarna med innovationen i interaktiva tjaÈnster skulle kunna goÈ ras tillgaÈnglig
medan man ser till att samriskfoÈ retaget inte hindrar konkurrerande tjaÈnster fraÊn att utvecklas. Detta
maÊl boÈ r kunna uppnaÊs genom strukturella aÊ taganden, saÊsom den juridiska separationen av BIB:s
avdelningar foÈ r tjaÈnster och subventionsaÊtervinning samt avskaffandet av ensamraÈtten foÈ r den
elektroniska programguiden utan att en fortloÈ pande oÈ vervakning skall behoÈ vas. AÊ taganden som gaÈ ller
beteendet var ocksaÊ noÈ dvaÈndiga, i vilka ingick att tredje parter skulle garanteras tilltraÈde till
avkodaren och att information om metoden foÈ r subventionsaÊtervinning skulle goÈ ras tillgaÈnglig.

3.2. SaÈndningsraÈ ttigheter foÈ r sportevenemang

100. Utvecklingen av betal-tv-tjaÈnster oÈ ver digitala naÈt under de senaste aÊren oÈ kar betydelsen av
raÈttsliga och ekonomiska fraÊgor i samband med raÈttigheterna till utsaÈnda program. Van gaÈ ller
utsaÈndningen av sportevenemang, haÊ ller en praxis med avseende paÊ artiklarna 81 och 82 paÊ att
utvecklas paÊ grundval av de enskilda aÈrendena. Kommissionen undersoÈ ker flera aÈrenden paÊ detta
omraÊde och vaÈntar sig kunna klargoÈ ra sin staÊndpunkt under 1999 genom ett antal beslut som har
samband med Europeiska radiounionens (EBU) gemensamma koÈ p av raÈttigheter, samt ett beslut som
gaÈ ller UEFA:s stadgar om saÈndning av fotbollsmatcher.

4. Transporter

4.1. Lufttransporter

Transatlantiska flygallianser

101. Den 30 juli 1998 46 offentliggjorde kommissionen tillkaÈnnagivanden om allianserna mellan
British Airways och American Airlines och mellan Lufthansa, SAS och United Airlines. I
tillkaÈnnagivandena anger kommissionen vilka laÈmpliga aÊtgaÈrder den kan foÈ reslaÊ foÈ r foÈ retagen paÊ

det saÈ tt som avses i artikel 85.1 i foÈ rdraget. Syftet med de foÈ reslagna aÊtgaÈrderna var att ingripa mot de
oÈ vertraÈdelser av gemenskapens konkurrensregler som kommissionen hade konstaterat. FoÈ retagen
sjaÈ lva och beroÈ rda tredje parter uppmanades att laÈmna synpunkter paÊ de foÈ reslagna aÊtgaÈrderna.

102. Flygbolagen inom alliansen mellan Lufthansa, SAS och United Airlines begaÈrde en hearing,
som aÈgde rum den 14 och den 15 december 1998. Precis som under hearingen i aÈrendet British Airways
och American Airlines i februari 1998 tog parterna tillfaÈ llet i akt att anlaÈgga omfattande synpunkter paÊ

kommissionens raÈ ttsliga bedoÈ mning av aÈrendet, inbegripet kommissionens foÈ rslag till aÊ tgaÈrder. Ett
stort antal tredje parter uttalade sig ocksaÊ om de foÈ reslagna aÊtgaÈrderna.

NaÈsta steg i foÈ rfarandet aÈr att sakkunniga paÊ konkurrensomraÊdet fraÊn medlemsstaterna skall haÊ lla ett
moÈ te innan kommissionen antar ett foÈ rslag till aÊ tgaÈrder enligt artikel 85.1 i foÈ rdraget.

46 EGT L C 239, 30.7.1998.
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103. British Airways och American Airlines begaÈrde ingen hearing avseende de foÈ reslagna
aÊtgaÈrderna. Kommissionen underraÈ ttades om att planerna paÊ att uppraÈtta en allians mellan dessa
tvaÊ flygbolag hade lagts paÊ is i slutet av 1998 till foÈ ljd av sammanbrottet i foÈ rhandlingarna om ett avtal
om oÈ ppet luftrum mellan FoÈ renade kungariket och FoÈ renta staterna. Det gavs ingen klar antydan om
naÈr foÈ rhandlingarna skulle aÊ terupptas.

104. Kommissionen fortsatte ocksaÊ att undersoÈ ka allianserna mellan Sabena/Austrian Airlines/
Swissair och Delta Air Lines och mellan KLM och Northwest.

Faktaruta 4: Gemenskapens konkurrenspolitik avseende avreglerade flygplatser

Avregleringen av sektorn foÈ r lufttransporter, som genomfoÈ rdes foÈ r flera aÊr sedan, har medfoÈ rt laÈgre
priser paÊ flera flyglinjer, framfoÈ r allt foÈ r turister, samt oÈ kat utbud och oÈ kad efterfraÊgan och en
begynnande omstrukturering av de nationella flygbolagen, som valt att ingaÊ allianser foÈ r att anpassa
sig till nya marknadsvillkor och saÈnka sina driftskostnader. I detta sammanhang aÈr flygplatserna en
foÈ rsta rangens fraÊga foÈ r flygbolagen i ett allt haÊrdare konkurrenslaÈge.

Marknadsutvecklingen har medfoÈ rt nya behov i fraÊga om flygplatstjaÈnster och foÈ rvaÈ rrat
oÈ verbelastningen av de stora flygplatserna. TilltraÈdet till flygplatserna aÈr saÊ ledes en viktig faktor
som paÊverkar utvecklingen foÈ r alla flygbolag. I det sammanhanget har utvecklingen av
huvudflygplatser, det vill saÈga medelpunkter foÈ r anslutande flyg, lett till en oÈ kad efterfraÊgan paÊ

ankomst- och avgaÊngstider och foÈ rvaÈrrat konkurrensproblemen paÊ redan oÈ verbelastade flygplatser.
I ett saÊdant sammanhang blir det en allt stoÈ rre foÈ rdel foÈ r ett flygbolag att vara fast etablerat paÊ en
oÈ verbelastad flygplats. FoÈ r oÈ vrigt har de kostnader som flygplatstjaÈnsterna ger upphov till blivit en
allt mer avgoÈ rande faktor i takt med att kostnadsnedskaÈrningarna intensifieras. DaÈrfoÈ r aÈr det
noÈ dvaÈndigt att konkurrensen fungerar ocksaÊ i fraÊga om prissaÈ ttningen av dessa tjaÈnster och att inget
foÈ retag diskrimineras.

Kommissionen, som varit initiativtagare till avregleringen av lufttransporterna, aÈr skyldig att
saÈrskilt vaka oÈ ver att konkurrensen saÈkras paÊ flygplatserna, framfoÈ r allt genom att underlaÈ tta
tilltraÈdet till de stora oÈ verbelastade flygplatserna foÈ r att trygga en jaÈmlik behandling av flygbolagen
och foÈ r att utsaÈtta flygplatstjaÈnsterna foÈ r verklig konkurrens vad gaÈller pris och kvalitet. Ett antal
beslut som antagits under de senaste maÊnaderna vittnar om kommissionens vilja att oÈ ppna
flygplatserna inom unionen foÈ r konkurrens.

Det stoÈ rsta problemet vad gaÈller tilltraÈdet till flygplatserna aÈr bristen paÊ ankomst- och avgaÊngstider,
vilken bara foÈ rvaÈrrats efter avregleringen. Bristen paÊ lediga ankomst- och avgaÊngstider hindrar all
konkurrens. DaÈrfoÈ r godkaÈnde kommissionen exempelvis alliansen mellan Lufthansa och SAS paÊ

det villkoret att de beroÈ rda parterna avstaÊr fraÊn ett betydande antal ankomst- och avgaÊngstider foÈ r
att underlaÈ tta tilltraÈ det till vissa flyglinjer mellan Tyskland och Skandinavien foÈ r nya
konkurrerande flygbolag.

Ledningen foÈ r flygplatserna har ofta anknytning till de nationella offentliga myndigheterna. I vissa
aÈrenden, saÊsom i fraÊga om flygplatserna i Bryssel, Frankfurt eller Paris, har det framkommit att
ledningen ibland aÈr partisk och tenderar att gynna det dominerande nationella flygbolaget genom
att tillaÈmpa diskriminerande avgifter paÊ nya aktoÈ rer. Det foÈ rstnaÈmnda flygbolaget skulle saÊ ledes ha
en konkurrensfoÈ rdel. DaÈrfoÈ r har kommissionen uppmanat ledningen foÈ r de ovan naÈmnda
flygbolagen att upphoÈ ra med sin praxis.
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Genom raÊdets direktiv 96/67 av den 15 oktober 1996 avreglerades marknaden foÈ r marktjaÈnster foÈ r
att dessa diskriminerande avgifter skulle foÈ rsvinna. Kommissionen uttryckte sin vilja att strikt
genomfoÈ ra syftet med detta direktiv, bland annat genom att noggrant analysera ansoÈ kningar om
undantag som syftade till att tillfaÈ lligt uppraÈtthaÊ lla monopol paÊ marktjaÈnster i saÊdana fall daÈr det
inte finns tillraÈckligt med plats foÈ r konkurrerande foÈ retag. I detta syfte antog kommissionen tvaÊ

beslut om flygplatsen i Frankfurt. I det foÈ rsta beslutet ombads den tyska regeringen begraÈnsa
undantagets raÈckvidd och i det andra beslutet, som riktade sig till flygplatsledningen, ansaÊg
kommissionen att ledningens monopol paÊ marknaden foÈ r marktjaÈnster innebar ett missbruk av en
dominerande staÈ llning, eftersom monopolet paÊ marknaden foÈ r tillhandahaÊ llande av infrastrukturer
paÊ flygplatser utan sakliga skaÈ l hade utstraÈckts till att omfatta aÈven tillhandahaÊ llandet av
marktjaÈnster.

Kommissionen 1 begraÈnsade likasaÊ raÈckvidden foÈ r de undantag som den tyska regeringen beviljat
flygplatserna i Stuttgart och Hamburg, och foÈ rkastade det undantag som beviljats flygplatsen i
KoÈ ln/Bonn. I staÈ llet godkaÈnde kommissionen det undantag som beviljats flygplatsen i DuÈ sseldorf 2.

1 Beslut av den 30 oktober 1998, aÈnnu ej offentliggjorda.
2 Beslut av den 14 januari 1998, offentliggjort i EGT L 173/98.

4.2. SjoÈ transporter

105. Vad sjoÈ transporterna betraÈ ffar praÈglades 1998 av aÈrendet gaÈ llande TACA (Trans-Atlantic
Conference Agreement). AÈ rendet avslutades med att kommissionen fattade ett beslut daÈr den fastslog
att det foÈ relaÊg en oÈ vertraÈdelse av artikel 81 i foÈ rbindelse med en oÈ vertraÈdelse av artikel 82 47.

106. TACA-avtalet ersatte TAA-avtalet (Trans-Atlantic Agreement), som foÈ rbjoÈ ds 1994. Avtalet har
sjutton parter som representerar oÈ ver 60 % av marknaden foÈ r sjoÈ transporter med containrar mellan
norra Europa och FoÈ renta staterna. Parterna i TACA-avtalet anmaÈlde sitt avtal 1994 foÈ r att beviljas ett
undantag.

Kommissionen fann att flera av klausulerna i avtalet omfattades av artikel 81.1. Det gaÈ llde
faststaÈ llande av priser foÈ r sjoÈ transporter mellan Europa och FoÈ renta staterna, faststaÈ llande av priser
foÈ r inlandstransporter inom gemenskapens territorium, gemensamt faststaÈ llande av de villkor paÊ vilka
de ingick tjaÈnsteavtal med befraktare och faststaÈ llande av de priser som betalades till speditoÈ rerna.

Den foÈ rstnaÈmnda avtalsbestaÈmmelsen omfattades av gruppundantag foÈ r linjekonferenser 48, medan
kommissionen vaÈgrade att bevilja individuellt undantag foÈ r de tre oÈ vriga.

107. Effekterna av dessa konkurrensbegraÈnsningar oÈ kades av TACA-parternas beteende i en
situation med gemensam dominerande staÈ llning paÊ den beroÈ rda marknaden, eftersom de missbrukade
situationen genom att uppmana tvaÊ potentiella aktoÈ rer att ansluta sig till gruppen och daÈrmed
eliminera konkurrensen. Kommissionen konstaterade att tvaÊ stora asiatiska rederifoÈ retag traÈdde in paÊ

den transatlantiska marknaden mellan 1994 och 1996 och slutligen ansloÈ t sig till TACA. Under samma
period laÈmnade ingen av TACA-parterna konferensen foÈ r att bli ett sjaÈ lvstaÈndigt rederifoÈ retag. RaÊdet

47 Se avsnitt I-B-3 i denna rapport angaÊende de aspekter som beroÈ rs av artikel 82.
48 RaÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om tillaÈmpning av artiklarna 85 och 86 paÊ

sjoÈ transporter.
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foÈ r europeiska befraktare (European Shippers' Council) har i det sammanhanget uppskattat att TAA,
sedermera TACA, genomfoÈ rde oÈ vergripande prishoÈ jningar paÊ mer aÈn 80 % mellan 1993 och 1995.

108. I samma beslut konstaterade kommissionen att de foÈ retag som var parter i TACA-avtalet hade
en kollektivt dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r frakt i containrar mellan norra Europa och
FoÈ renta staterna och att de hade missbrukat denna kollektiva dominerande staÈ llning dels genom att
begraÈnsa sina kunders tillgaÊng till tjaÈnsteavtal med enskilda rederifoÈ retag, dels genom att avskraÈcka
potentiella konkurrenter fraÊn att traÈda in paÊ marknaden. Vad betraÈffar den sistnaÈmnda omstaÈndig-
heten har TACA uppmuntrat tvaÊ av sina potentiella konkurrenter att ansluta sig till organisationen
genom att erbjuda dem foÈ rdelar. De rederifoÈ retag som inte var parter i avtalet uppmanades att ansluta
sig till detta och bemyndigades att ta ut laÈgre priser aÈn de traditionella medlemmarna. Systemet med
tjaÈnsteavtal med dubbla taxor som infoÈ rts av linjekonferensen begraÈnsade saÊ ledes konkurrensen foÈ r
sjaÈ lvstaÈndiga rederier. Dessutom hade de ursprungliga TACA-medlemmarna foÈ r vissa avtal accepterat
att inte konkurrera med rederier som inte ingick i den foÈ rsta kretsen. Med beaktande av den
potentiella konkurrensens betydelse paÊ marknaderna foÈ r linjesjoÈ transporter, har denna oÈ vertraÈdelse
ansetts saÈrskilt allvarlig. Kommissionen har aÊ lagt de femton TACA-medlemmarna, av vilka haÈlften aÈr
utomeuropeiska foÈ retag, att betala 273 miljoner ecu i boÈ ter.

109. Detta aÈrende paÊverkar inte kommissionens politik i fraÊga om traditionella linjekonferenser.
Kommissionen anser att TACA-medlemmarnas beteende har avvikit fraÊn det beteende som godkaÈnns
genom gruppundantaget.

4.3. TillaÈmpning av artikel 86 paÊ transportsektorn#

110. TvaÊ aÈrenden som kommissionen fattat beslut om med stoÈ d av artikel 86 avgjordes paÊ ett
tillfredsstaÈ llande saÈtt under 1998.

Efter ett klagomaÊl fraÊn British Midland antog kommissionen den 28 juni 1995 49 ett beslut enligt artikel
86.3 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med artikel 82 daÈr den fastslog att Belgien hade brutit mot artikel 86.1
jaÈmfoÈ rd med artikel 82 genom att aÊ laÈgga ReÂgie des voies aeÂriennes, ett offentligt foÈ retag med ansvar
foÈ r foÈ rvaltningen av flygplatsen i Bryssel, ett system foÈ r landningsavgifter som ledde till diskriminering.
Eftersom Belgien inte foÈ ljde beslutet i fraÊga, begaÈrde kommissionen den 19 mars 1997 50, att domstolen
skulle faststaÈ lla att medlemsstaten i fraÊga underlaÊ tit att verkstaÈ lla beslutet. Genom kunglig foÈ rordning
av den 20 januari 1998 upphoÈ rde den belgiska regeringen med oÈ vertraÈdelsen och kommissionen
beslutade daÈrfoÈ r att avsluta foÈ rfarandet.

Den 21 oktober 1997 antog kommissionen ett formellt beslut enligt artikel 86.3 i foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd
med artikel 82 i foÈ rdraget avseende det lagstadgade systemet foÈ r nedsaÈttning av lotsavgifterna i
Genuas hamn 51. Den italienska regeringen upphoÈ rde med oÈ vertraÈdelsen genom en foÈ rordning av den
8 juni 1998.

49 EGT 1995 L 216, 12.9.1995, s. 8.
50 AÈ rende C-155/97, Kommissionen mot Belgien.
51 EGT 1997 L 301, 5.11.1992, s. 27.

KONK. RAP. 1998

52 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



5. FoÈ rsaÈkringssektorn

5.1. FoÈ rsaÈkringspooler : en undersoÈ kning av flygfoÈ rsaÈkringssektorn

111. I september 1997 boÈ rjade generaldirektoratet foÈ r konkurrens undersoÈ ka en hel foÈ rsaÈkrings-
sektor, naÈmligen flygsektorn, foÈ r att kunna ge foÈ rsaÈkringspoolerna besked om huruvida foÈ rordningen
om gruppundantag (foÈ rordning nr 3932/92) aÈr tillaÈmplig paÊ dem och foÈ r att klargoÈ ra kommissionens
policy betraÈ ffande pooler som inte omfattas av gruppundantaget. En omfattande begaÈran om
information skickades ut till tretton flygfoÈ rsaÈkringspooler med saÈte i Europa. AÊ tta av poolerna hade
anmaÈlts i enlighet med foÈ rordning nr 17, medan fem andra aldrig hade anmaÈlts.

112. GruppundantagsfoÈ rordningen omfattar endast pooler med medlemmar som har en liten
marknadsandel (10 % foÈ r pooler foÈ r koassurans och 15 % foÈ r pooler foÈ r gemensam aÊterfoÈ rsaÈkring).
Pooler som oÈ verskrider dessa troÈ skelvaÈrden, oavsett hur stor marknadsandelen aÈr, anses inte begraÈnsa
konkurrensen saÊ laÈnge poolingen aÈr noÈ dvaÈndig foÈ r att medlemmarna skall kunna tillhandahaÊ lla en typ
av foÈ rsaÈkring som de inte skulle kunna tillhandahaÊ lla ensamma. Detta vore fallet om riskernas
speciella karaktaÈr (t.ex. katastrofrisker) kraÈver att olika foÈ rsaÈkrares resurser samlas i en pool foÈ r att
taÈcka riskerna paÊ ett loÈ nsamt saÈtt.

113. UndersoÈ kningen om flygfoÈ rsaÈkringspooler visade att den geografiska marknaden i huvudsak aÈr
nationell. FlygfoÈ rsaÈkringspooler paÊ denna marknad utgoÈ r inget konkurrensproblem. AÈ ven om de flesta
poolerna har naÈstan alla foÈ rsaÈkringsbolag med saÈte i medlemsstaten i fraÊga som sina medlemmar,
taÈcker dessa pooler endast en mycket liten del av den internationella marknaden och oÈ verskrider inte i
naÊgot fall de troÈ skelvaÈrden som foÈ reskrivs i foÈ rordningen om gruppundantag.

114. Det verkar dock finnas en nationell marknad foÈ r smaÊ flygrisker. Dessa smaÊ risker har inte
katastrofkaraktaÈr (dvs. de har en laÊg frekvens men en stor volym, saÊsom flygplanstillverkares
produktansvar) och de har ett laÊgt foÈ rsaÈkringsvaÈrde jaÈmfoÈ rt med andra risker inom samma bransch.
Kunderna bestaÊ r av smaÊ flygplansaÈgare med begraÈnsade moÈ jligheter att kunna hitta baÈ ttre
foÈ rsaÈkringsvillkor utomlands. Dessa risker utgoÈ r en mycket liten del av flygfoÈ rsaÈkringarna.

De flesta flygpooler omfattar stora delar av dessa marknader och verkar inte noÈ dvaÈndiga foÈ r att deras
medlemmar skall kunna vara verksamma paÊ dessa marknader. Det kan inte uteslutas att poolen
begraÈnsar konkurrensen i fraÊga om vissa smaÊ risker foÈ r vilka marknaden aÈr nationell, och daÈrfoÈ r kan de
inte beviljas undantag enligt foÈ rordning nr 3932/92 eller enskilt. Det ansaÊgs emellertid inte loÈ nt att
vidta aÊtgaÈrder mot denna potentiella oÈ vertraÈdelse paÊ gemenskapsnivaÊ , eftersom omsaÈttningen paÊ dessa
nationella marknader var mycket liten.

115. DaÈrfoÈ r avslutades undersoÈ kningen genom att de underraÈ ttade flygfoÈ rsaÈkringspoolerna till-
saÈndes administrativa skrivelser om att de omfattas antingen av meddelandet om stoÈ d av mindre
betydelse eller av de troÈ skelvaÈrden foÈ r marknadsandelar som foÈ reskrivs i foÈ rordning nr 3932/92 vad
betraÈffar den internationella marknaden foÈ r flygfoÈ rsaÈkringar. De administrativa skrivelserna innehoÈ ll
en invaÈndning med haÈnsyn till de nationella marknaderna med paÊpekande av att det inte har ett
tillraÈckligt gemenskapsintresse foÈ r kommissionen att formellt paÊvisa oÈ vertraÈdelser om dessa har
samband med endast en mycket liten del av verksamheten paÊ flygmarknaden, men att de nationella
myndigheterna i alla haÈndelser skulle kunna ingripa mot poolernas konkurrensbegraÈnsande struktur
eller mot poolmedlemmarnas konkurrensbegraÈnsande beteende, om de anser det beraÈttigat.
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5.2. TillaÈmpning av den nya policyn paÊ aÈrendet P&I Clubs

116. Den nya policyn i fraÊga om foÈ rsaÈkringspooler har redan tillaÈmpats paÊ ett avtal om delning av
anspraÊk som ingaÊtts mellan oÈ msesidiga foÈ rsaÈkringsbolag (motsvarigheten till en pool inom sektorn foÈ r
foÈ rsaÈkringsskydd utan vinstintresse). I aÈrendet om marina ansvarsfoÈ rsaÈkringsklubbar (P&I Clubs)
avser kommissionen att anta ett formellt beslut under de naÈrmaste maÊnaderna om att det staÊr utom allt
tvivel att ett avtal om delning av ersaÈttningsanspraÊk som ingaÊtts mellan oÈ msesidiga foÈ rsaÈkringsbolag
som omfattar 89 % av vaÈrldsmarknaden foÈ r kontraktsenligt ansvar och tredjemansansvar (skydds- och
skadefoÈ rsaÈkringar) inom sjoÈ foÈ rsaÈkringssektorn inte omfattas av artikel 81.1, eftersom avtalet
uppenbarligen aÈr noÈ dvaÈndigt foÈ r att ge avtalsparterna en moÈ jlighet att paÊ ett loÈ nsamt saÈtt foÈ rsaÈkra
naÊgra mycket stora marina ansvarsrisker (t.ex. foÈ roreningar till havs).

117. I augusti offentliggjorde kommissionen ett tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i foÈ rordning 17
om att den avser att anta ett positivt beslut om det poolingavtal som ingaÊtts inom P&I-klubbarnas
internationella grupp. Detta var dock moÈ jligt foÈ rst efter det att den internationella gruppen aÈndrat
poolingavtalet foÈ r att garantera att det inte laÈngre innehaÊller naÊgon oÈ vertraÈdelse av konkurrensreg-
lerna. FramfoÈ r allt saÈnkte internationella gruppen den skyddsnivaÊ som alla medlemmarna erbjoÈ d
gemensamt foÈ r att saÈkerstaÈ lla att ingen betydande del av anspraÊket blev otillgodosedd. Detta hade
varit foÈ remaÊl foÈ r ett klagomaÊl fraÊn den grekiska redarfoÈ reningen Greek Shipping Committee.

118. I oktober 1998 offentliggjorde kommissionen ett andra tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 om
att den ocksaÊ avsaÊg att anta ett positivt beslut om det internationella gruppavtalet Ð International
Group Agreement Ð som faststaÈ ller konkurrensregler foÈ r medlemmarna i poolingavtalet. Det blev
moÈ jligt foÈ rst efter det att IG aÈndrat sina ursprungliga begraÈnsningar, som hindrade P&I-klubbarna fraÊn
att fritt faststaÈ lla premier. NaÈr det nya avtalet traÈder i kraft kommer P&I-klubbarna foÈ r foÈ rsta gaÊngen
att kunna konkurrera i fraÊga om de premier de tar ut av sina medlemmar. FramfoÈ r allt kommer
bolagen att fritt kunna faststaÈ lla den del av premien som motsvarar deras administrativa kostnader. En
begraÈnsning av friheten att faststaÈ lla resten av premien verkar noÈ dvaÈndig foÈ r att saÈkerstaÈ lla att
poolingavtalet fungerar vaÈ l.

119. Om det slutliga beslutet i aÈrendet P&I Clubs antas, kommer det att innehaÊ lla en fullstaÈndig
motivering av den nya policyn vad gaÈ ller foÈ rsaÈkringspooler.

6. Energi

120. AÊ r 1999 boÈ rjade i tecknet av avregleringen av den inre marknaden foÈ r el. FraÊn och med den 19
februari 1999 skall 25 % av konsumenterna i aÊ tminstone tolv medlemsstater kunna anlita en valfri
leverantoÈ r foÈ r att tillgodose sitt elbehov. Denna nya frihet, som foÈ ljer av genomfoÈ randet av
eldirektivet, kan inte undgaÊ att paÊverka kommissionens prioriteringar naÈr den tillaÈmpar konkurrens-
raÈ tten inom denna sektor.

Direktivets inneboÈ rd

121. I direktivet fastslaÊs det att det finns minst tvaÊ tydligt aÊ tskilda marknader, naÈmligen marknaden
foÈ r foÈ rsaÈ ljning respektive transport av el. Genom att direktivet reglerar oÈ verfoÈ ringen av el och
organiserar en konkurrenspraÈglad elmarknad, erkaÈnns det faktum att det finns ett naturligt monopol
inom denna sektor. I detta syfte aÈr direktivet inriktat paÊ efterfraÊgan (frihet att vaÈ lja leverantoÈ r) och
utbud (arrangemang foÈ r uppfoÈ rande av nya enheter foÈ r elproduktion).
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Marknaden boÈ r oÈ ppnas med respekt foÈ r det tillhandahaÊ llande av tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt
intresse som aÊlagts vissa foÈ retag. Mot den bakgrunden erkaÈnner kommissionen till fullo medlems-
staternas moÈ jlighet att definiera saÊdana uppdrag Ð som exempelvis kan tilldelas ett foÈ retag av
samhaÈllssolidariska skaÈ l eller foÈ r att trygga elfoÈ rsoÈ rjningen Ð och se till att inga avreglerings-
bestaÈmmelser hindrar fullgoÈ randet av dessa uppdrag.

122. Direktivet ger foÈ r det foÈ rsta vissa konsumenter (ºberaÈttigade kunderº) raÈ tt att faÊ sitt elbehov
tillgodosett av en valfri leverantoÈ r. Inledningsfasen Ð som omfattar omkring 25 % av elmarknaden Ð
gaÈller i varje fall alla foÈ retag som foÈ rbrukar mer aÈn 100 GWh per aÊr och foÈ rbrukningsstaÈ lle innan
oÈ ppnandet successivt utoÈ kas till omkring 33 % efter 2003.

De troÈ skelvaÈrden som foÈ reskrivs i direktivet aÈr endast minimivaÈrden. Varje medlemsstat faÊr gaÊ laÈngre
eller hoÈ ja dem snabbare, och maÊnga har redan gjort det. FoÈ r att lindra farhaÊgorna hos dessa
medlemsstater i fraÊga om den obalans detta leder till, eftersom en del medlemsstater oÈ ppnar sin
marknad helt och haÊ llet medan andra begraÈnsar sig till foÈ reskrivna 25 %, tillhandahaÊ ller direktivet en
oÈ msesidighetsmekanism som under en oÈ vergaÊngsperiod moÈ jliggoÈ r foÈ rbud mot import av el fraÊn
medlemsstater som aÈr mindre oÈ ppna foÈ r konkurrens.

123. Att vissa konsumenter ges raÈ tt att fritt vaÈ lja leverantoÈ r har endast ett symbolvaÈrde, om inte
tilltraÈdet till naÈtet foÈ r dessa konsumenter organiseras och garanteras. DaÈrfoÈ r aÈr det inte foÈ rvaÊnande att
haÈ lften av kapitlen 52 i direktivet aÈgnas aÈmnesomraÊden som avser naÈtets organisation och funktion.
Enligt direktivet kan de praktiska arrangemangen kring tilltraÈdet utformas enligt tre olika
foÈ rfaranden 53. Det oÈ verlaÊ ts paÊ medlemsstaten att vaÈ lja naÊgotdera av dessa alternativ. Det alternativ
som vaÈljs boÈ r dock i varje fall leda till ett motsvarande resultat vad gaÈ ller oÈ ppnandet av marknaden.

Det aÈr onoÈ digt att haÈr gaÊ in paÊ de detaljerade arrangemangen foÈ r vart och ett av de ovannaÈmnda
alternativen. Det raÈcker med att paÊminna om att tilltraÈdet till transportnaÈten och, i foÈ rekommande fall,
till distributionsnaÈten maÊste tillfoÈ rsaÈkras alla tilltraÈdesberaÈttigade konsumenter paÊ lika villkor
oberoende av konsumenternas och leverantoÈ rernas identitet och nationalitet. En integrerad
naÈtoperatoÈ r faÊr framfoÈ r allt inte gynna ett moderbolag eller ett dotterbolag och maÊste uppraÈtthaÊ lla
en sjaÈ lvstaÈndig ledningsstruktur och bevara affaÈrshemligheter gentemot dessa.

AnvaÈndningen av naÈtet foÈ ranleder en avgift som antingen foÈ rhandlas fram av parterna eller bestaÈms av
staten. FaststaÈ llandet av ett saÈrskilt pris foÈ r anvaÈndningen av naÈtet aÈr en nyhet i de flesta
medlemsstaterna. Konsekvensen av detta aÈr uppraÈttandet av en separat redovisning av naÈtverksamhet
i motsats till oÈ vrig verksamhet (t.ex. tillverkning) som kan tillgripas av vissa integrerade foÈ retag. Syftet
aÈr att garantera insynen och undvika uppkomsten av korssubventioner mellan naÈtverksamheter Ð som
omfattas av ett naturligt monopol Ð och oÈ vrig verksamhet, som vanligen aÈr utsatt foÈ r konkurrens.

124. Den oÈ ppning som direktivet leder till aÈr inte begraÈnsad till kunderna. Tillverkarna boÈ r ocksaÊ

kunna dra nytta av de bestaÈmmelser om byggande av nya produktionsenheter Ð foÈ r eget bruk eller foÈ r
foÈ rsaÈ ljning Ð som direktivet innehaÊ ller. Dessa aÊtgaÈrder, som exempelvis moÈ jliggoÈ r beviljandet av
tillstaÊnd foÈ r drift av nya produktionsenheter paÊ icke-diskriminerande grund, boÈ r kunna fraÈmja
utvecklingen av ett varierat utbud med optimalt utnyttjande av tekniska och miljoÈ fraÈmjande
innovationer.

52 Kapitlen IV, V, VI, VII.
53 FoÈ rhandlat naÈttilltraÈde, reglerat naÈttilltraÈde och foÈ rfarandet med ensamkoÈ pare utan skyldighet att koÈ pa aÊtfoÈ ljt av

foÈ rhandlat naÈttilltraÈde eller reglerat naÈ ttilltraÈde.
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125. Dessa foÈ raÈndringar paÊ produktionsnivaÊ kommer i vissa medlemsstater att aÊ tfoÈ ljas av
uppkomsten av nya aktoÈ rer eller nya produkter: elfoÈ rhandlare, spotmarknader och avledda produkter
kommer att utvecklas allteftersom marknaden oÈ ppnas.

En konkurrenspolitik i fas med avregleringen

126. TilltraÈde till naÈ tet aÈr ett vaÈsentligt inslag i avregleringen. Det boÈ r aÈven understrykas att
elsektorn, till skillnad fraÊn telesektorn daÈr den tekniska utvecklingen har lett till utvecklandet av nya
naÈt, knappast kommer att genomgaÊ en utveckling som ifraÊgasaÈtter de befintliga naÈtens vaÈsentliga och
noÈ dvaÈndiga karaktaÈr.

Hindren foÈ r tilltraÈde till naÈ ten kan vara flerfaldiga: naÈtoperatoÈ rerna kan utan giltig orsak vaÈgra andra
operatoÈ rer tilltraÈde och priserna foÈ r oÈ verfoÈ ring kan vara oskaÈ liga eller diskriminerande.

Man boÈ r saÊ ledes framfoÈ r allt se till att priserna varken leder till alltfoÈ r hoÈ ga eller bristfaÈ lligt
kontrollerade priser eller till fakturering av tjaÈnster som inte anvaÈnts i verkligheten. Den sistnaÈmnda
eventualiteten boÈ r uppmaÈrksammas saÈrskilt i fraÊga om oÈ verfoÈ ringar mellan medlemsstaterna. Priserna
foÈ r oÈ verfoÈ ring skulle ocksaÊ kunna faststaÈ llas enligt en tariffmetod som har konkurrensbegraÈnsande
effekter, exempelvis en metod som gynnar tillverkare med stora och maÊngsidiga anlaÈggningar i motsats
till nya tillverkare som traÈder in paÊ marknaden. Slutligen aÈr det inte uteslutet att en vaÈgran att slaÈppa
in nya aktoÈ rer paÊ marknaden skulle kunna vara beraÈttigad paÊ grund av kapacitetsbrist.

Kommissionen kommer i aÈrenden som gaÈ ller tilltraÈde att analysera naÈtfoÈ rvaltarens situation med
avseende paÊ dennes sjaÈ lvstaÈndighet i foÈ rhaÊ llande till den oÈ vriga verksamhet som bedrivs av den
integrerade grupp han tillhoÈ r. I allmaÈnhet har en sjaÈ lvstaÈndig naÈtfoÈ rvaltare inget intresse av att vaÈgra
utfoÈ ra en oÈ verfoÈ ring. TvaÈrtom boÈ r naÈtfoÈ rvaltaren foÈ rsoÈ ka utnyttja sin kapacitet maximalt och till och
med bygga ny kapacitet foÈ r att tillgodose efterfraÊgan.

127. TvaÊ andra fraÊgor aÈr saÈrskilt viktiga och kommer i framtiden att bli foÈ remaÊl foÈ r en foÈ rdjupad
undersoÈ kning.

FoÈ r det foÈ rsta boÈ r man notera den uppenbart viktiga roll som sammankopplingen av elnaÈt mellan
medlemsstaterna kommer att spela med tanke paÊ uppraÈttandet av en inre marknad foÈ r el. Det aÈr troligt
att sammankopplarna kommer att bidra paÊ ett avgoÈ rande saÈtt under den foÈ rsta fasen naÈr marknaderna
oÈ ppnas, genom att ge utlaÈndska konkurrenter en moÈ jlighet att skapa konkurrens. Mot bakgrund av
detta boÈ r utvecklandet och saÈrskilt utnyttjandet av befintliga sammankopplingar undersoÈ kas noggrant
ur konkurrenssynpunkt.

Den andra fraÊgan som vaÊ llar betaÈnkligheter i fraÊga om tilltraÈde till naÈ tet aÈr det som paÊ engelska kallas
ºpancakingº. Detta begrepp avser en addering av de oÈ verfoÈ ringskostnader som orsakas av
anvaÈndningen av naÈt som tillhoÈ r flera olika operatoÈ rer. Detta kan enkelt aÊskaÊdliggoÈ ras genom att
man foÈ restaÈ ller sig en oÈ verfoÈ ring fraÊn Lille till Amsterdam: en enkel addering av de franska, belgiska
och nederlaÈndska naÈtkostnaderna kan leda till ett mycket hoÈ gt pris jaÈmfoÈ rt med en motsvarande
oÈ verfoÈ ring exempelvis mellan Lille och Paris. I Tyskland, som har flera samexisterande naÈtoperatoÈ rer,
har en foÈ rsta loÈ sning paÊ detta problem utvecklats genom VerbaÈndevereinbarung. En europeisk loÈ sning
finns inte idag, men kommer att bli noÈ dvaÈndig foÈ r att en verklig inre marknad skall kunna uppraÈttas.
Kommissionen kommer att bidra till detta genom att anvaÈnda det stoÈ rsta moÈ jliga urval av verktyg den
har till sitt foÈ rfogande. Den kan exempelvis undersoÈ ka hur konkurrensen paÊverkas av att kostnaderna
adderas saÊ att det leder till dubbel fakturering av en och samma tjaÈnst.
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Slutligen boÈ r anstraÈngningarna i fraÊga om tilltraÈde till naÈ tet aÊtfoÈ ljas av en aÊtgaÈrd som garanterar
konsumenternas valfrihet, som riskerar att begraÈnsas genom att kunder och leverantoÈ rer ingaÊr avtal
om ensamraÈtt eller avtal med laÊng loÈ ptid. Kommissionen aÈr skyldig att undersoÈ ka avtalen mot
bakgrund av den praxis som utvecklats paÊ de mest konkurrensutsatta marknaderna. De parter som aÈr
verksamma paÊ elmarknaden boÈ r utan tvivel anpassa sina affaÈrsmetoder till de nya omstaÈndigheter
direktivet ger upphov till. De maÊl som efterstraÈvats med de gamla avtalen (foÈ rsoÈ rjningstrygghet,
avkastningen paÊ investeringar osv.) kommer att kunna uppnaÊs med andra medel som aÈr mindre
konkurrensbegraÈnsande (avtal med flera olika leverantoÈ rer, finansiella instrument foÈ r att taÈcka
riskerna osv.).

Slutligen kommer de garantier som skall ges i fraÊga om tilltraÈde till naÈtet och valfrihet foÈ r
konsumenterna att vara verkningsfulla endast om ett tillraÈckligt stort antal leverantoÈ rer tillhandahaÊ ller
el. DaÈrfoÈ r boÈ r man goÈ ra en ingaÊende undersoÈ kning av alla planerade foÈ retagsfusioner eller
samriskfoÈ retag foÈ r att faststaÈ lla att de inte har naÊgon skadlig inverkan paÊ elutbudet.

128. Konkurrenspolitiken boÈ r saÊ ledes aÊtfoÈ lja lagstiftningsverksamheten med beaktande av elsek-
torns saÈrskilda kaÈnnetecken, till exempel att det finns tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse.

Kommissionen aÈr inte ensam behoÈ rig att vidta aÊtgaÈrder paÊ detta omraÊde. Den kan raÈkna med stoÈ d fraÊn
nationella domstolar, nationella konkurrensmyndigheter och de sektorsreglerande myndigheter som
inraÈttades naÈr direktivet infoÈ rlivades i den nationella lagstiftningen.

SaÊsom i fraÊga om telesektorn skall kommissionen koncentrera sig paÊ aÈrenden som har ett bestaÈmt
gemenskapsintresse eller foÈ r vilka kommissionens ingripande utgoÈ r en noÈ dvaÈndig garanti foÈ r en
harmonisering av foÈ rfarandet vid tillaÈmpning av konkurrensreglerna. Kommissionen skulle framfoÈ r allt
kunna inrikta sig paÊ de element som strukturerar marknaden (exempelvis metoderna foÈ r beraÈkning av
priserna foÈ r tilltraÈde till naÈ tet) i staÈ llet foÈ r paÊ enskilda aÈrenden (exempelvis en konflikt som uppstaÊr till
foÈ ljd av tillaÈmpningen av ovannaÈmnda metod).

7. Konkurrens och miljoÈ

129. Vid Europeiska raÊdets moÈ te i Cardiff paÊminde medlemsstaterna om de bestaÈmmelser i
AmsterdamfoÈ rdraget 54 som foÈ reskriver att skyddet av miljoÈ n skall beaktas i gemenskapens politik foÈ r
att foÈ rverkliga en haÊllbar utveckling. Denna handlingslinje bekraÈftades paÊ nytt under Europeiska
raÊdets moÈ te i Wien. I sin tjugofemte rapport om konkurrenspolitiken preciserade kommissionen sin
staÊndpunkt i fraÊga om tillaÈmpningen av gemenskapens konkurrensregler inom miljoÈ sektorn.
Kommissionen paÊpekade bland annat foÈ ljande. ºI sin analys av de enskilda aÈrendena vaÈger
kommissionen de konkurrensbegraÈnsningar som uppstaÊr till foÈ ljd av avtalet mot de miljoÈ maÈssiga
maÊlsaÈ ttningar som kan realiseras. FoÈ r detta tillaÈmpas principen om proportionalitet enligt artikel 85.3.
FramfoÈ r allt ses foÈ rbaÈttringar av miljoÈ n som ett element som bidrar till att foÈ rbaÈttra produktionen och
till att fraÈmja tekniskt eller ekonomiskt framaÊtskridandeº 55. AÊ r 1998 har i detta avseende utmaÈrkts av
fyra aÈrenden som vittnar om kommissionens vilja att i sina konkurrensanalyser inta en positiv haÊllning
till miljoÈ fraÊgor.

130. Kommissionen har godkaÈnt avtalet mellan den europeiska organisationen foÈ r tillverkare av
konsumentelektronik (EACEM) och sexton av dess medlemmar, foÈ retag med en omfattande

54 Artikel 6 i det konsoliderade foÈ rdraget.
55 XXV:e rapporten om konkurrenspolitiken (1995), punkterna 83-85.
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tillverkning av tv-apparater och videobandspelare. Avtalet innebaÈr ett frivilligt aÊ tagande med syftet att
minska apparaternas elfoÈ rbrukning i standbylaÈge. Kommissionen gjorde ett undantag foÈ r detta avtal
med stoÈ d av artikel 81.3, eftersom den ansaÊg att de energibesparingar och miljoÈ foÈ rdelar som projektet
medfoÈ r innebaÈr ett klart tekniskt och ekonomiskt framsteg och att de ocksaÊ gynnar konsumenterna.
Energibesparingen skulle kunna uppgaÊ till omkring 3,2 TWh aÊrligen fraÊn och med 2005. Minskningen
av energifoÈ rbrukningen kommer att ha maÈrkbara effekter foÈ r hanteringen av energiresurser,
minskningen av koldioxidutslaÈpp och foÈ ljaktligen foÈ r kampen mot den globala uppvaÈrmningen.
Kommissionen har ocksaÊ kunnat foÈ rsaÈkra sig om att projektet inte skulle eliminera konkurrensen paÊ

de beroÈ rda marknaderna och att dess konkurrensbegraÈnsande effekt aÈr noÈ dvaÈndig foÈ r ett fullt
foÈ rverkligande av de motsedda foÈ rdelarna.

131. Organisationen foÈ r europeiska biltillverkare, ACEA, har foÈ r sina medlemmars raÈkning gjort ett
aÊ tagande om att minska utslaÈppen av koldioxid fraÊn turistfordon. AÊ tagandet foÈ ljer gemenskapens
politik foÈ r begraÈnsning av maÈngden koldioxid i atmosfaÈren 56. ACEA uppstaÈ ller maÊ let om en
minskning med 25 % foÈ r aÊr 2008. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att bevaka vilka
anstraÈngningar som goÈ rs foÈ r att uppnaÊ detta maÊl. Kommissionen har ocksaÊ bedoÈ mt att detta avtal
mellan europeiska biltillverkare inte skulle innebaÈra naÊgon oÈ vertraÈdelse av konkurrensreglerna.
ACEA faststaÈ ller en genomsnittsnivaÊ foÈ r utslaÈppen foÈ r alla sina medlemmar, men var och en av dessa
faÊr faststaÈ lla sin egen nivaÊ , vilket kommer att uppmuntra dem till att sjaÈ lvstaÈndigt och i konkurrens
med varandra utveckla ny teknik foÈ r att begraÈnsa koldioxidutslaÈppen. ACEA:s frivilliga avtal utgoÈ r
daÈrfoÈ r ingen konkurrensbegraÈnsning och omfattas inte av artikel 81.1.

132. I aÈrendet EUCAR intog kommissionen en positiv staÊndpunkt till ett samarbetsavtal som de
ledande europeiska biltillverkarna ingaÊtt i syfte att fraÈmja forskningen inom bilindustrin, saÈrskilt paÊ

miljoÈ omraÊ det. De flesta projekt som skall utvecklas kommer att gaÈ lla experimentell
forskning exempelvis om begraÈnsning av buller eller skadliga utslaÈpp fraÊn bilmotorer. De produkter
som denna forskning leder till kommer kanske inte att kunna anvaÈndas direkt i en viss biltyp.
Kommissionen ansaÊg daÈrfoÈ r att forskningen aÈgde rum foÈ re det konkurrensutsatta stadiet och att
avtalet inte innebar en oÈ vertraÈdelse av gemenskapsraÈ tten.

133. Slutligen godkaÈnde kommissionen de medlemsavtal som hade ingaÊtts av Valpak, ett icke-
vinstgivande konformitetssystem som leds av naÈringslivet och aÈr verksamt i FoÈ renade kungariket.
Valpak har bildats foÈ r att fullgoÈ ra medlemmarnas skyldigheter i fraÊga om aÊtervinning och
aÊteranvaÈndning av foÈ rpackningsavfall 57. Den raÈttsliga ram som utarbetats i FoÈ renade kungariket foÈ r
att genomfoÈ ra direktivet ger utrymme foÈ r konkurrens paÊ marknaden foÈ r konformitetstjaÈnster som
syftar till att fullgoÈ ra aÊtervinnings- och aÊteranvaÈndningsskyldigheter foÈ r ett foÈ retags raÈkning. Medan
Valpak foÈ r naÈrvarande aÈr det stoÈ rsta konformitetssystemet som aÈr verksamt i FoÈ renade kungariket,
finns det ocksaÊ andra, konkurrerande system, och dessa har anmaÈlt sina avtal till kommissionen.

134. Efter det att kommissionen undersoÈ kt Valpaks medlemsavtal ansaÊg den att avtalen begraÈnsade
konkurrensen paÊ det saÈtt som avses i artikel 81.1, eftersom foÈ retag som ville ansluta sig till systemet
aÊ lades att oÈ verfoÈ ra alla sina skyldigheter i fraÊga om allt foÈ rpackningsmaterial. Ett saÊdant allt eller
inget-synsaÈtt, som oÈ verfoÈ r en bestaÈmmelse, begraÈnsar moÈ jligheten foÈ r Valpak och andra system att
konkurrera med varandra i fraÊga om saÈrskilda material. Kommissionen fortsatte med att granska

56 Meddelande av den 29 juli 1998 fraÊn kommissionen till raÊdet och Europaparlamentet Ð GenomfoÈ rande av
gemenskapens strategi foÈ r minskade koldioxidutslaÈpp fraÊn personbilar: ett miljoÈ avtal med den europeiska
bilindustrin, KOM (1998) 495 slutlig.

57 Dessa skyldigheter infoÈ rdes i mars 1997 genom nationella foÈ rordningar om genomfoÈ rande av kraven i EG-
direktivet om foÈ rpackningar och foÈ rpackningsavfall (94/62/EG).
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huruvida de anmaÈlda avtalen skulle kunna omfattas av undantaget enligt artikel 81.3. Med tanke paÊ att
det aÈr fraÊga om en tillvaÈxtmarknad och sannolikheten foÈ r att Valpak och andra system skulle tvingas
investera i inf5rastrukturen foÈ r insamling och/eller upparbetning i FoÈ renade kungariket foÈ r att fullgoÈ ra
medlemmarnas skyldigheter i framtiden, ansaÊg kommissionen att ett allt eller inget-synsaÈtt var
noÈ dvaÈndigt aÊ tminstone paÊ kort sikt, om saÊdana system som Valpak skall kunna saÈkra en tillraÈcklig
finansiering foÈ r att noÈ dvaÈndiga investeringar skall kunna goÈ ras. Kommissionen underraÈ ttade samtidigt
Valpak om att den foÈ rbehaÊ ller sig raÈtten att omproÈ va aÈrendet efter en treaÊrsperiod.

Faktaruta 5: Globaliseringen av marknaderna och analysen av konkurrenslaÈget

Den oÈ kande globaliseringen av marknaderna foÈ ranleder allt oftare kommissionen att saÈtta in sina
analyser av konkurrenslaÈget i ett marknadssammanhang som ur geografisk synvinkel gaÊr utoÈ ver
den europeiska sfaÈren. DaÈrfoÈ r foÈ rbinder sig kommissionen att ta haÈnsyn till den geografiska
dimensionen i en effektiv konkurrens naÈr den definierar den relevanta marknaden, som utgoÈ r
grunden foÈ r kommissionens analys. Kommissionen kan ocksaÊ intressera sig foÈ r konkurrenssitu-
ationen i omraÊden som geografiskt ligger utanfoÈ r den relevanta marknaden naÈr den utfoÈ r en analys
av den potentiella konkurrensen.

Det marknadsbegrepp som kommissionen tillaÈmpar naÈr den bedoÈ mer ett avtal, en praxis eller en
planerad foÈ retagskoncentration med avseende paÊ gemenskapens konkurrensraÈ tt motsvarar de
noggrant definierade kriterierna i 1997 aÊrs tillkaÈnnagivande om definitionen av relevant marknad i
gemenskapens konkurrenslagstiftning. Den relevanta marknaden, som aÈr den plats daÈr utbud och
efterfraÊgan moÈ ts, utgoÈ r en analysram som klarlaÈgger de begraÈnsningar som de beroÈ rda foÈ retagen
konfronteras med ur konkurrenssynpunkt. Det handlar med andra ord om att identifiera vilka
konkurrenter som verkligen kan paÊverka de beroÈ rda foÈ retagens beteende och hindra dem fraÊn att
agera oberoende av all faktisk konkurrens.

FoÈ r att kunna faststaÈ lla de yttre geografiska graÈnserna foÈ r den relevanta marknaden beaktar
kommissionen ett antal omstaÈndigheter, saÊsom de ekonomiska aktoÈ rernas faktiska reaktioner paÊ

foÈ raÈndringar av de relativa priserna, efterfraÊgestrukturens sociokulturella kaÈnnetecken samt
naÈrvaron (en begraÈnsad marknad) eller fraÊnvaron (en vid marknad) av intraÈdeshinder, exempelvis
transportkostnader. Det boÈ r vidare understrykas att kommissionen foÈ retraÈdesvis analyserar
beteendet paÊ efterfraÊgesidan och att detta inte kan undgaÊ att paÊverka den relevanta marknadens
geografiska dimension.

Den relevanta marknaden aÈr foÈ ljaktligen ett specifikt analysinstrument som inte alltid aÈr i fas med
de vagare uppfattningarna om den ekonomiska verkligheten. En viss ekonomisk verksamhetssektor
aÈr inte noÈ dvaÈndigtvis en relevant marknad. En produkt kan tillverkas och saÈ ljas i hela vaÈrlden.
Utbud och efterfraÊgan moÈ ts dock inte noÈ dvaÈndigtvis inom detta omraÊde. Prisskillnaderna mellan
ett geografiskt omraÊde och ett annat vittnar bland annat om att det finns separata geografiska
marknader.

Det aÈr dock klart att kommissionen i sina konkurrensanalyser definierar relevanta marknader med
en global dimension, om detta aÈr noÈ dvaÈndigt och foÈ renligt med kommissionens konkurrensregler.

De senaste aÊren har kontrollen av foÈ retagskoncentrationer faÊ tt kommissionen att definiera globala
marknader. Under 1998 fastslog kommissionen i ett tjugotal aÈrenden att marknaden var global. En
undersoÈ kning av besluten i koncentrationsaÈrenden visar att kommissionen har faststaÈ llt foÈ re-
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komsten av globala marknader inom mycket olikartade ekonomiska sektorer. Exempelvis i aÈrendet
Boeing/Mac Donnell Douglas ansaÊg kommissionen att marknaden foÈ r stora trafikflygplan var
global. I aÈrendena Gencor/Lonrho och Anglo American Corporation/Lonrho erkaÈnde kommissio-
nen likasaÊ att det fanns en global marknad foÈ r platina och rodium. FoÈ r oÈ vrig kan det konstateras att
aÈven om det faststaÈ lls att marknaden aÈr europeisk, kan kommissionen beakta potentiell konkurrens
fraÊn andra geografiska omraÊden foÈ r att precisera sin bedoÈ mning av transaktionen. I aÈrendet Saint-
Gobain/Wacker-Chemie/NOM fastslog kommissionen att det fanns tvaÊ separata marknader foÈ r
kiselkarbid inom EES, men undersoÈ kte trots det den potentiella konkurrensen fraÊn foÈ retag
verksamma i Kina och i de foÈ re detta oÈ ststaterna i Europa.

Vad gaÈ ller tillaÈmpningen av artiklarna 81 och 82 i foÈ rdraget, verkstaÈ ller kommissionen regelbundet
konkurrensanalyser paÊ marknader som aÈr stoÈ rre aÈn EES inom vissa verksamhetssektorer som paÊ

grund av sin art beroÈ r saÊvaÈ l europeiska som utomeuropeiska aktoÈ rer. Som exempel kan naÈmnas att
kommissionen 1998 i TACA-aÈrendet, som gaÈ llde linjerederier som svarar foÈ r transatlantiska
foÈ rbindelser, ansaÊg det noÈ dvaÈndigt att i sin analys ta haÈnsyn till avtalets transatlantiska dimension.
Kommissionen boÈ tfaÈ llde saÊ ledes inte endast europeiska, utan ocksaÊ amerikanska och asiatiska
foÈ retag. Kommissionen efterstraÈvar samma maÊl vad gaÈller transatlantiska flygallianser samt
strategiska allianser inom telesektorn (t.ex. Atlas/Global One eller Uniworld). I vissa aÈrenden, daÈr
den relevanta marknadens globala karaktaÈr beror paÊ att antalet tillverkare aÈr litet och efterfraÊgan
vaÈrldsomspaÈnnande, har kommissionen utvecklat sina konkurrensanalyser utgaÊende fraÊn globala
marknader.

AÈ ven om begreppet relevant marknad ger kommissionen ett verktyg som ger den en moÈ jlighet att
verkstaÈ lla analyser och anta beslut som beaktar marknadernas globala dimension, aÈr det sjaÈ lvklart
att den kan moÈ ta svaÊrigheter naÈr den skall leta efter upplysningar som inte staÊr till foÈ rfogande
utanfoÈ r unionen eller naÈr den skall tillaÈmpa eller laÊ ta tillaÈmpa sina beslut. DaÈrfoÈ r har kommissionen
utvecklat en politik foÈ r internationellt samarbete i konkurrensfraÊgor med sina viktigaste
handelspartners.
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D Ð Statistik

Diagram 1
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Diagram 3

Utvecklingen av det sammanlagda antalet utestaÊ ende aÈ renden vid aÊ rets
slut

400
426

521

447

499 509
528

417
388

517

581

806

1219

1117

1221

1280
1262

1204

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1993 1994 1995 1996 1997 1998

îInkommande aÈ renden î Avslutade aÈ renden Ð̂Ð UtestaÊ ende aÈ renden den
31 december

KONK. RAP. 1998

62 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



II Ð KONCENTRATIONSKONTROLL

A Ð Inledning

135. Under 1998 fortsatte den ºkoncentrationsvaÊgº som uppstod i boÈ rjan av 1997, och inga tecken paÊ

avmattning maÈrktes i slutet av aÊret. Denna utveckling mot alltfler koncentrationer avspeglas tydligt i
det stora antal aÈrenden som undersoÈ kts av kommissionen under 1998 och deras karaktaÈr, och kan
medfoÈ ra betydande konsekvenser foÈ r kommissionens arbete paÊ omraÊdet. FoÈ r att kommissionens
koncentrationskontroll aÈven i fortsaÈ ttningen skall kunna vara effektiv och verkningsfull, maÊste den
snabbt anpassas till de avsevaÈrda utmaningar som uppstaÊr till foÈ ljd av foÈ raÈndringar i ekonomin och den
juridiska och politiska utvecklingen, i syfte att minimera regleringskostnader, foÈ rseningar och ovisshet.

136. Det aÈr daÈrfoÈ r foÈ ga foÈ rvaÊnande att aÊret foÈ rst och fraÈmst har praÈglats av en fortsatt kraftig oÈ kning
av det antal koncentrationer som undersoÈ ks av kommissionen. Under de senaste fyra aÊren har denna
oÈ kning varit mer aÈn 10 % per aÊr. Under 1998 uppgick antalet mottagna anmaÈlningar enligt
koncentrationsfoÈ rordningen 58 foÈ r foÈ rsta gaÊngen till fler aÈn 200. De 235 anmaÈlningarna innebaÈr en
oÈ kning med 36 % jaÈmfoÈ rt med foÈ rra aÊret, vilket goÈ r tillvaÈxten lika stor som aÊret innan och betydligt
stoÈ rre aÈn vilket annat aÊr som helst. Detsamma gaÈ ller foÈ r beslut. Totalt antogs 238 slutliga beslut under
aÊret (betydligt fler aÈn naÊgonsin tidigare), en oÈ kning med mer aÈn 66 % jaÈmfoÈ rt med aÊret innan, vilket aÈr
en mycket hoÈ g tillvaÈxttakt.

137. Ett flertal faktorer styr utvecklingen paÊ koncentrationsomraÊdet och somliga aÈr svaÊra att urskilja.
En betydande faktor foÈ r de stora, ofta multinationella koncentrationer som kommissionen undersoÈ kte
under 1998 kan dock ha varit infoÈ randet av den gemensamma valutan, vilket medfoÈ rde synergieffekter
till foÈ ljd av foÈ renklade finans- och handelsfoÈ rhaÊ llanden inom koncerner, saÈrskilt inom dem som har
betydande intressen i flera medlemsstater. Detta verkar ha varit en bidragande faktor i ett flertal
koncentrationer inom saÊ skilda sektorer som bank och finans, bildelar samt laÈkemedel. En annan
faktor som sannolikt bidragit och som aÊterspeglas i den ovanligt stora foÈ rekomsten av koncentrationer
inom oljesektorn och naÈrliggande sektorer, var de fallande oljepriserna oÈ ver hela vaÈrlden, vilket
foÈ ranledde stora omstruktureringar foÈ r att foÈ rhindra saÈnkt loÈ nsamhet trots de minskade marginalerna.

138. Kommissionens arbetsboÈ rda aÈr dessutom av lika komplex karaktaÈr som tidigare. Under aÊret
togs 12 beslut om att inleda foÈ rdjupade undersoÈ kningar (andra fasen av foÈ rfarandet Ð artikel 6.1 c i
koncentrationsfoÈ rordningen) vilket i foÈ rhaÊ llande till den totala maÈngden aÈrenden aÈr naÊgot faÈrre aÈn
foÈ regaÊende aÊr. AÈ ven antalet aÈrenden som avgjordes i fas tvaÊ var naÊgot faÈrre aÈn foÈ regaÊende aÊr. Det skall
dock inte tolkas som att andelen storskaliga koncentrationer som aÈr potentiellt konkurrensbe-
graÈnsande haÊ ller paÊ att avta. Man boÈ r aÈven beakta de maÊnga fall daÈr kommissionen har anvaÈnt sig av
sin nya befogenhet att godta formell gottgoÈ relse i undersoÈ kningens inledande skede (artikel 6.1 b i dess
aÈndrade lydelse): sammanlagt tolv fall under de nio maÊnader som gaÊtt sedan befogenheten infoÈ rdes.
Det foÈ rekom dessutom i ett flertal fall, bland annat saÊdana som redan var inne i fas tvaÊ av
undersoÈ kningen (t.ex. KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/

58 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 4064/89 (EGT L 395, 30.12.1989) aÈndrad genom raÊdets foÈ rordning (EG) nr 1310/97
(EGT L 180, 9.7.1997).

59 AÈ rende nr IV/M 1044.
60 AÈ rende nr IV/M 1047
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Reed Elsevier 61 och LHZ/Carl Zeiss) 62 att parterna beslutade att oÈ verge sina koncentrationsplaner
infoÈ r utsikten att staÈ llas infoÈ r ett negativt slutligt beslut.

Under 1998 boÈ tfaÈ llde kommissionen ocksaÊ foÈ r foÈ rsta gaÊngen ett foÈ retag som underlaÊtit att anmaÈla en
koncentration i tid 63.

Under 1998 aÈndrades ocksaÊ kriterierna foÈ r aÈrenden foÈ r att de skall bli foÈ remaÊl foÈ r en undersoÈ kning
liksom det saÈ tt paÊ vilket vissa samriskfoÈ retag behandlas enligt foÈ rordningen. Den sammanlagda
effekten av dessa foÈ raÈndringar aÈr relativt begraÈnsad jaÈmfoÈ rt med andra faktorers inverkan, men de har
likvaÈ l lett till ett oÈ kat antal aÈrenden som behandlas enligt foÈ rordningen, och i ett av aÈrendena om
samriskfoÈ retag (BT/AT & T) 64 har beslut tagits om att inleda andra den fasen i foÈ rfarandet.

139. AÈ ven globaliseringstendensen Ð bildande av foÈ retag som aÈr vaÈrldsledande paÊ saÈrskilda
produktomraÊden, till skillnad fraÊn den diversifiering och de konglomerat som kaÈnnetecknade 1980-
talets koncentrationsvaÊg Ð verkar haÊ lla i sig. Konkurrensmyndigheternas behov av att (antingen
gemensamt eller enskilt) vara foÈ rmoÈ gna till verkningsfulla graÈnsoÈ verskridande aÊtgaÈrder har ocksaÊ

oÈ kat. Mot bakgrund av sina erfarenheter har kommissionen utvecklat metoder foÈ r att saÈkra ett
effektivt och konstruktivt samarbete med tredje land paÊ omraÊdet koncentrationskontroll, i synnerhet
med FoÈ renta staterna, och kommer att granska dessa metoder regelbundet.

140. En annan anmaÈrkningsvaÈrd foÈ ljd av globaliseringstendensen och tendensen till specialisering
vid koncentrationer aÈr den oÈ kade foÈ rekomsten av koncentrationer paÊ marknader som kan beskrivas
som oligopol, dvs. marknader som karakteriseras av ett faÊ tal stora aktoÈ rer men inget enda
dominerande foÈ retag. EG-domstolens dom i maÊlet Kali und Salz 65, som redovisas naÈrmare nedan,
bekraÈftade att foÈ rordningen aÈr tillaÈmplig paÊ kollektivt dominerande staÈ llning (dvs. oligopol), och
kommissionen haÊ ller paÊ att se oÈ ver sitt foÈ rhaÊ llningssaÈ tt i saÊdana aÈrenden mot bakgrund av domen i
fraÊga 66 och oÈ vrig utveckling.

141. Under aÊret togs ocksaÊ slutliga beslut i en maÈngd andra viktiga aÈrenden, bland annat om
marknaderna foÈ r digital television och Internet, som baÊda utvecklas mycket snabbt. I de tvaÊ

sammanhaÈngande aÈrendena Bertelsmann/Kirch/Premiere och Deutsche Telekom/Betaresearch 67

beslutade kommissionen att foÈ rbjuda ett stort tyskt projekt i digitaltelevisionstjaÈnster. Ingripandet
var noÈ dvaÈndigt foÈ r att foÈ rhindra att andra leverantoÈ rer av betal-tv och liknande system och tjaÈnster
utestaÈngs fraÊn de framvaÈxande marknaderna inom denna sektor Ð saÈrskilt kabelnaÈtanslutning,
digitaldekoderteknik samt filmer och annan programverksamhet. De tvaÊ koncentrationerna skulle
skapa en grupp med avsevaÈrd styrka paÊ alla de nyckelomraÊden som aÈr noÈ dvaÈndiga foÈ r att introducera
digital-tv-tjaÈnster paÊ marknaden, daÈr endera parten skulle ha en mycket stark staÈ llning inom var och en
av de beroÈ rda sektorerna, trots att de horisontella oÈ verlappningarna inte skulle ha blivit saÈrskilt
betydande. Flera foÈ rsoÈ k gjordes att naÊ en uppgoÈ relse med parterna om att aÊ tgaÈrda konkurrenspro-
blemen paÊ laÈmpligt saÈ tt saÊ att affaÈren kunde genomfoÈ ras, men utan framgaÊng, och foÈ rbud var det enda

61 AÈ rende nr IV/M 1040.
62 AÈ rende nr IV/M 1246.
63 AÈ rende nr IV/M 970, Samsung/Ast.
64 AÈ rende nr JV.15.
65 Frankrike mot kommissionen samt Frankrike, SCPA och EMC mot kommissionen, de foÈ renade maÊ len nr C-68/94

och nr C-30/95, 31.3.98.
66 Se till exempel aÈrende nr IV/M. 1016, Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, som ocksaÊ diskuteras nedan.
67 AÈ rende nr IV/M 993 och nr IV/M 1027.
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aÊterstaÊende alternativet. Detta visar tydligt att kommissionen aÈr fast besluten att vid behov vidta
aÊtgaÈrder foÈ r att se till att framvaÈxande marknader inte staÈngs foÈ r aktoÈ rerna. Marknadernas
tillvaÈxtpotential, som aÈr en foÈ rutsaÈ ttning foÈ r att tillgodose konsumenternas oÈ kade efterfraÊgan, kan
endast realiseras i en konkurrensutsatt miljoÈ .

142. AÈ ven i aÈrendet Worldcom/MCI 68 var huvudfraÊgan risk foÈ r utestaÈngning, denna gaÊng fraÊn en
relativt ny marknad: Internet. Man enades om en tillfredsstaÈ llande loÈ sning som innebar att MCI:s
Internetverksamhet avyttrades till en ny marknadsaktoÈ r. Detta var vid tidpunkten i fraÊga den mest
omfattande avyttring som kommit till staÊnd till foÈ ljd av ett konkurrensfoÈ rfarande. Efter en omfattande
undersoÈ kning konstaterade kommissionen att baÊda parterna i denna koncentration, som taÈcker en rad
skilda verksamheter inom telekommunikation, var betydande leverantoÈ rer av universell uppkoppling,
dvs. moÈ jlighet att erbjuda anslutning till alla delar av Internet utan att behoÈ va betala andra foÈ r att
fullborda anslutningen. Tillsammans skulle de ha dominerat marknaden och haft moÈ jlighet att staÈ lla
upp villkor foÈ r konkurrenter som maÊste utnyttja dessa tjaÈnster. AÈ rendet utmaÈrktes ocksaÊ av att det,
precis som allt fler aÈrenden, inbegrep en noggrant samordnad bedoÈ mning av och foÈ rhandling om
gottgoÈ relse med amerikanska konkurrensmyndigheter, i det haÈr fallet Department of Justice
(justitieministeriet).

Faktaruta 6: Revidering av koncentrationskontrollen

Den snabba utvecklingen var ett annat av aÊrets fraÈmsta kaÈnnetecken. Efter foÈ rra aÊrets revidering av
foÈ rordningen, som redovisas i XXVII:e konkurrensrapporten 1, infoÈ rdes en rad foÈ raÈndringar som
traÈdde i kraft i boÈ rjan av mars. Den viktigaste foÈ raÈndringen rent praktiskt var foÈ rmodligen
godtagande av aÊtaganden i fas I, som naÈmns ovan. Formaliseringen av fas I-aÊ taganden har visat sig
vara av intresse och till nytta baÊde foÈ r parterna i koncentrationen och kommissionen. Det innebaÈr
faÈrre foÈ rseningar och daÈrmed mindre ovisshet angaÊende resultaten foÈ r anmaÈlda transaktioner, och
varken kommissionen eller parterna behoÈ ver utnyttja fullt saÊ mycket av de avsevaÈrda resurser som
kraÈvs foÈ r en fullstaÈndig fas II-undersoÈ kning och beslut. Erfarenheter fraÊn anvaÈndningen av den nya
befogenheten visar tydligt att det reviderade systemet baÊde snabbt (veckor snarare aÈn maÊnader)
och effektivt kan hantera koncentrationer som riskerar att skapa en dominerande staÈ llning. FoÈ r att
det nya foÈ rfarandet skall vara tillaÈmpligt kraÈvs dock att problemen kan identifieras tydligt och att
man kan hitta loÈ sningar som aÈr effektiva och laÈ tta att genomfoÈ ra paÊ kort tid. Det aÈr glaÈdjande att se
att parterna i flera fall redan fraÊn boÈ rjan medgav att det sannolikt foÈ relaÊg problem ur
konkurrenssynpunkt, liksom deras beredvillighet att vidta saÈrskilda aÊtgaÈrder Ð som vanligen
omfattar avyttring av delar av befintlig eller uppkoÈ pt verksamhet Ð och samarbeta med
kommissionen foÈ r att hitta en loÈ sning. I somliga fall kommer det naturligtvis aÈven fortsaÈ ttningsvis
bli noÈ dvaÈndigt att goÈ ra grundliga undersoÈ kningar, goodwill och noggranna foÈ rberedelser till trots,
foÈ r att man skall kunna identifiera och bedoÈ ma konkurrensproblemen och undersoÈ ka alternativa
resultat, bland annat foÈ rbud. Men om de positiva foÈ rhaÊ llanden som naÈmns ovan inte foÈ religger
minskar chansen att loÈ sa problemet paÊ ett tidigt stadium kraftigt.

De kompletterande troÈ skelvaÈrden 2 som infoÈ rdes i syfte att minska de problem som uppstaÊr till foÈ ljd
av att samtliga partier i en koncentration maÊste anmaÈla samma transaktion till ett flertal nationella
myndigheter verkar ocksaÊ ha avsedd effekt. Sammanlagt fjorton fall av det slaget anmaÈldes under

1 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), SEC(98) 636 slutlig, s. 49-51.
2 FoÈ rordning (EG) nr 1310/97, artikel 1.1 b.

68 AÈ rende nr IV/M 1069.
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aÊret, motsvarande sex procent av alla anmaÈlda aÈrenden, vilket i stort aÈr i linje med kommissionens
beraÈkningar. Dessutom hade parterna i de flesta av de aktuella fallen omfattande verksamhet i flera
medlemsstater, som skulle kunna paÊverka konkurrenssituationen paÊ nationella eller EU-taÈckande
marknader, och det hade sannolikt blivit noÈ dvaÈndigt att goÈ ra en anmaÈlan till flera medlemsstater.

I mars offentliggjordes aÈven kommissionens reviderade tillkaÈnnagivanden om diverse aspekter paÊ

systemet och under hela aÊret fortsatte det viktiga arbetet med att sammanstaÈ lla en reviderad
version av tillkaÈnnagivandet om accessoriska begraÈnsningar i samband med koncentrationer.
OÈ vriga foÈ raÈndringar som gjordes efter revideringen Ð saÈrskilt angaÊende sjaÈ lvstaÈndigt fungerande
samriskfoÈ retag Ð avhandlas i andra delar av denna rapport.

OÈ versynen av foÈ rordningen har ocksaÊ visat vikten av att kommissionen fortsaÈtter sitt arbete med att
saÊ laÊngt det aÈr moÈ jligt utveckla foÈ rfarandena foÈ r koncentrationskontroll, dels mot bakgrund av den
oÈ kade arbetsboÈ rdan och dels foÈ r att begraÈnsa kostnaderna foÈ r kontrollen. SaÈrskilt anmaÈrkningsvaÈrt
aÈr den utredning som goÈ rs av en avsevaÈrd maÈngd aÈrenden som vid foÈ rsta anblicken inte verkar
kunna leda till konkurrensproblem. Kommissionen har daÈrfoÈ r boÈ rjat undersoÈ ka hur hanteringen av
dessa aÈrenden skulle kunna effektiviseras och foÈ renklas.

B Ð Nya utvecklingstendenser

1. Marknadsdefinition

Internetinfrastruktur och anslutningstjaÈnster

143. Kommissionen behandlade under aÊret en maÈngd aÈrenden som roÈ rde tillhandahaÊ llande av
InternettjaÈnster. Vissa av dessa aÈrenden inbegrep sjaÈ lvstaÈndigt fungerande samriskfoÈ retag, vilket
kraÈvde en undersoÈ kning av huruvida det var moÈ jligt foÈ r moderbolagen att samordna vaÈsentliga delar
av sina verksamheter i enlighet med de nya foÈ rfaranden som antogs vid oÈ versynen av koncentra-
tionsfoÈ rordningen. Dessa aÈrenden avhandlas mer ingaÊende i faktaruta 7. NaÈr det gaÈ ller marknads-
definition aÈr InternettjaÈnster dock intressant ur flera synvinklar, och naÊgra av dessa analyserades av
kommissionen i aÈrendet Worldcom/MCI, som naÈmns ovan. Eftersom marknaden aÈr del av en
framvaÈxande sektor, var kommissionen tvungen att konstruera marknadsdefinitionen paÊ grundval av
information som samlats in saÈrskilt i detta syfte. TillfoÈ rlitlig och uttoÈ mmande information om till
exempel marknadsandelar fanns inte tillgaÈnglig offentligt och tillsammans med amerikanska
justitieministeriet samlade kommissionen in information och synpunkter om koncentrationen fraÊn
det stora antal foÈ retag som aÈr verksamma inom sektorn, liksom fraÊn parterna sjaÈ lva. Denna
omfattande uppgift underlaÈttades betydligt av moÈ jligheten att Ð via Internet Ð kommunicera och
snabbt utbyta data oÈ ver hela vaÈrlden med ett stort antal tredje parter.

144. Fas II-undersoÈ kningen visade saÈrskilt att aÈven om Internet paÊ ytan uppvisar maÊnga av de drag
som kaÈnnetecknar en fragmenterad marknad utan naÊgra stoÈ rre intraÈdeshinder, visade det sig att den
grundlaÈggande marknadsstrukturen var hierarkisk eller pyramidformad, daÈr de olika nivaÊerna
utmaÈrktes av olika drag. Medan de laÈgre nivaÊerna i allmaÈnhet praÈglades av en maÈngd leverantoÈ rer
och faÊ intraÈdeshinder var branschen betydligt mer koncentrerad i pyramidens topp. SaÊ kallad
universell uppkoppling, dvs. moÈ jlighet att erbjuda tillgaÊng till alla delar av Internet utan att behoÈ va
betala andra foÈ r att fullborda anslutningen, befanns vara en central del av alla Internetpaket.
IntraÈdeshindren paÊ denna nivaÊ var emellertid avsevaÈ rda och foÈ rstaÈ rktes av den saÊ kallade
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naÈtverkseffekten, som innebaÈr att abonnenterna foÈ redrar att koppla upp sig till det stoÈ rsta tillgaÈngliga
naÈtverket. Denna del av InternettjaÈnsterna befanns saÊ ledes utgoÈ ra en separat och vaÈrldsomspaÈnnande
marknad med endast ett faÊ tal vaÈ ldigt stora leverantoÈ rer: parterna.

RedovisningstjaÈnster

145. NaÈr kommissionen foÈ r foÈ rsta gaÊngen granskade tvaÊ stoÈ rre koncentrationer inom denna sektor
var den tvungen att utveckla en strategi i fraÊga om marknadsdefinition foÈ r tillhandahaÊllande av
redovisningstjaÈnster. De foÈ reslagna koncentrationerna mellan Price Waterhouse och Coopers and
Lybrand (godkaÈndes efter en fas II-undersoÈ kning 69) och mellan KPMG och Ernst & Young (oÈ vergavs
senare), vaÈckte inte naÊgon stoÈ rre oro uttryckt i total marknadsandel, varken nationellt eller paÊ en
stoÈ rre geografisk skala. I en undersoÈ kning som liknade den som gjordes om Internet, fann
kommissionen dock att den hoÈ gsta pyramidnivaÊn i denna sektor praÈglades av en hoÈ g grad av
koncentration. Diskussioner med tredje part bekraÈftade att det finns en separat marknad foÈ r
tillhandahaÊ llande av redovisningstjaÈnster (saÈ rskilt lagstadgade revisioner) till stora, vanligtvis
multinationella foÈ retag. FoÈ r dessa kunder var det absolut noÈ dvaÈndigt att kunna erbjuda en maÈngd
olika tjaÈnster via ett globalt naÈtverk av kontor och personal med erforderliga lokalt erkaÈnda
kvalifikationer och specialistkompetens. I kombination med vikten av att vaÈ lja ett foÈ retag med gott
rykte foÈ r att inte foÈ rlora aktieaÈgarnas foÈ rtroende, innebar detta foÈ r maÊnga stoÈ rre foÈ retag att
marknaden i praktiken bara bestod av de sex stoÈ rsta redovisningsfoÈ retagen (ºBig Sixº) och det antalet
skulle minska till fyra om de tvaÊ foÈ reslagna koncentrationerna hade genomfoÈ rts.

FoÈ rsaÈkringsmarknader

146. FoÈ rsaÈkringsbranschen aÈr en av de sektorer daÈr koncentrationer saÈ llan har medfoÈ rt konkurrens-
problem, aÈven om sektorn paÊ senare aÊr har blivit naÊgot mer koncentrerad. FoÈ rsaÈkring (och
aÊterfoÈ rsaÈkring) av stora risker goÈ rs vanligen internationellt, och kunderna har moÈ jlighet att vaÈ lja
(sjaÈ lva eller med hjaÈ lp av en maÈklare) mellan flera leverantoÈ rer i olika laÈnder. NaÈr det gaÈ ller mindre
foÈ retag och privatkonsumenter aÈr marknaderna huvudsakligen nationella, paÊ grund av saÊdana haÈnsyn
som spraÊk, praxis och lokal lagstiftning samt skattebestaÈmmelser. PaÊ de flesta marknader av det slaget
finns baÊde stora och smaÊ leverantoÈ rer och naÊgra stoÈ rre intraÈdeshinder finns i regel inte, aÊ tminstone naÈr
det gaÈ ller etablerade finansiella institut som banker. Dessutom aÈr moÈ jligheten till utbytbarhet paÊ

utbudssidan i allmaÈnhet relativt god, vilket innebaÈr att de flesta stoÈ rre foÈ rsaÈkringsfoÈ retag kan erbjuda
ett stort urval produkter och utan svaÊrighet ge sig in paÊ nya produktomraÊden. I aÈrendet Allianz/AGF 70

konstaterade kommissionen emellertid att vissa produkter utgjorde tydligt avgraÈnsade marknader,
saÈrskilt saÊ kallade delcredere-kreditfoÈ rsaÈkringar (dvs foÈ rsaÈkring av risken att som leverantoÈ r inte faÊ

betalt om koÈ paren gaÊr i konkurs). FoÈ rsaÈkringsfoÈ retag som erbjuder delcredere-foÈ rsaÈkringar maÊste ha
ingaÊende kunskaper om de (huvudsakligen nationella) marknader och koÈ pare paÊ och foÈ r vilka de
erbjuder risktaÈckning. Detta kan ta laÊng tid att uppnaÊ eftersom saÊdan kunskaper som regel endast kan
foÈ rvaÈrvas genom erfarenhet. Under tiden tar foÈ rsaÈkringsgivaren risker som till skillnad fraÊn maÊnga
andra foÈ rsaÈkringsrisker inte aÈr moÈ jliga att vaÈrdera korrekt. IntraÈdeshindren befanns daÈrfoÈ r vara
tillraÈckligt hoÈ ga foÈ r att produktomraÊdet skulle anses utgoÈ ra en separat marknad. I den paÊfoÈ ljande
analysen faststaÈ lldes risken att koncentrationen skulle skapa en dominerande staÈ llning paÊ marknaden i
fraÊga och parterna aÊtog sig att avyttra AGF:s innehav i ett dotterbolag foÈ r att aÊ tgaÈrda problemet.

69 AÈ rende nr IV/M 1016.
70 AÈ rende nr IV/M 1082.
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2. Granskning av dominerande staÈ llning

Gemensam/kollektiv dominans

147. Den viktigaste foÈ raÈndringen foÈ r kommissionen vad gaÈ ller dess strategi paÊ omraÊdet var EG-
domstolens dom i maÊlet Kali und Salz i mars. Mot bakgrund av den franska regeringens och de franska
parternas agerande avhandlades i domen diverse procedur- och sakfraÊgor och slutsatsen blev att
kommissionens beslut fraÊn 1993 att godkaÈnna koncentrationen, under foÈ rutsaÈ ttning att vissa aÊtaganden
gjordes, skulle upphaÈvas. Det var ocksaÊ foÈ rsta gaÊngen som EG-domstolen hade behoÈ vt granska
kommissionens instaÈ llning i fraÊgan om oligopol (ºkollektiv dominansº) i motsats till den mer klassiska
modellen med ett (eller hoÈ gst tvaÊ) dominerande foÈ retag. Enligt domstolen maÊste kommissionen foÈ r att
kunna faststaÈ lla kollektiv dominans i en koncentration aÈven faststaÈ lla att den anmaÈlda transaktionen
skulle medfoÈ ra att konkurrensen minskade markant mellan parterna i koncentrationen och en eller
flera tredje parter, eftersom de som ett resultat av vissa ºsambandsfaktorerº skulle ha moÈ jlighet att
anta en gemensam policy paÊ beroÈ rda marknader och agera i princip oberoende av andra konkurrenter,
kunder och konsumenter. Dessa sambandsfaktorer behoÈ ver inte inbegripa strukturella foÈ rbindelser,
saÊsom korsvis aktieaÈgande, kontrakt etc mellan de paÊstaÊ tt dominerande foÈ retagen, men om saÊdana
foÈ rbindelser aÊberopas maÊste bevis laÈggas fram foÈ r att de skulle medfoÈ ra att konkurrensen mellan de
tvaÊ beroÈ rda foÈ retagen eliminerades. Vilka faktorer som aÈn foÈ rs fram maÊste de dels paÊvisa att ett typiskt
oligopol foÈ religger vad gaÈller marknadsstruktur och handelsvillkor, dels bevisa att de beroÈ rda
foÈ retagen delar avsikten att inte konkurrera med varandra. Detta gemensamma intresse skulle kunna
paÊvisas genom en analys av faktorer som symmetrin i marknadsandelar, produktionskapacitet och
kostnadsstrukturer hos de paÊstaÊ tt dominerande foÈ retagen. I viss utstraÈckning tog kommissionen
haÈnsyn till alla dessa faktorer i sitt ursprungliga beslut. Domstolen medgav att den knappa tid som
faststaÈ lls foÈ r undersoÈ kningar i koncentrationsfoÈ rordningen visserligen hade gjort det svaÊrt att samla in
och analysera noÈ dvaÈndiga uppgifter, men ansaÊg aÈndaÊ att arbetet inte hade utfoÈ rts tillraÈckligt vaÈ l foÈ r att
motivera beslutet, som saÊ ledes upphaÈvdes. Kommissionen var tvungen att paÊ nytt undersoÈ ka aÈrendet,
den haÈr gaÊngen mot bakgrund av domen, och resultatet av kommissionens arbete redovisas i andra
delar av denna rapport (se ºRegler och foÈ rfarandenº nedan).

148. Sedan den fattade sitt beslut har kommissionen granskat sitt tillvaÈgagaÊngssaÈ tt i fraÊga om
oligopol i koncentrationer och detta arbete fortsaÈ tter. MaÊnga aspekter maÊste gaÊs igenom ytterligare,
till exempel bedoÈ mning av kostnadsstrukturer. FraÊgan om oligopol granskades dock utfoÈ rligt i tvaÊ

andra fas II-aÈrenden 1998: Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (redovisning) och det skandinaviska
aÈrendet gaÈ llande papper och kartong, Enso/Stora 71.

149. NaÈr det gaÈ ller Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, befanns den relevanta produktmarkna-
den, revisions- och redovisningstjaÈnster till stoÈ rre foÈ retag (se ºMarknadsdefinitionº ovan), vara kraftigt
koncentrerad, aÈven om man inte kunde visa att ett enskilt foÈ retag hade en dominerande staÈ llning. Efter
en koncentration skulle deras samlade marknadsandel inte uppgaÊ till mer aÈn 40 % i naÊgon medlemsstat
och fyra andra konkurrenter skulle fortfarande finnas kvar. I sin analys av duopol-/oligopolaspekterna
utgick kommissionen fraÊn de kriterier som tidigare tillaÈmpats i bland annat aÈrendet Gencor/Lonrho aÊr
1996 72, vilket EG-domstolen godtog i stort aÈven naÈr det gaÈllde Kali und Salz. Dessa kriterier innebaÈr
vaÈsentligen att kollektiv dominans aÈr mer benaÈget att uppstaÊ i starkt koncentrerade marknader som
redan praÈglas av faktorer som ytterligare bidrar till konkurrensbegraÈnsning, till exempel homogena
produkter, oÈ verblickbar prissaÈ ttning, hoÈ ga intraÈdeshinder, fullt utvecklad teknik, konstant eller

71 AÈ rende nr IV/M 1225.
72 AÈ rende nr IV/M 619.
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minskande efterfraÊgan, foÈ rbindelser mellan leverantoÈ rer, avsaknad av balanserande koÈ parmakt etc.
Under saÊdana foÈ rhaÊ llanden aÈr leverantoÈ rer benaÈgna att praktisera parallell prissaÈ ttning och andra
verksamheter som kaÈnnetecknar oligopol. Kommissionen konstaterade att flera av dessa kaÈnnetecken
foÈ relaÊg. Som exempel kan naÈmnas att efterfraÊgan var konstant, innovation en osannolik utveckling och
prissaÈ ttningen relativt laÈ tt att oÈ verblicka (i vissa laÈnder maÊste redovisningsarvodena offentliggoÈ ras i
foÈ retagens bokfoÈ ring). Konkurrenterna bedoÈ mdes dock vara lagom maÊnga efter koncentrationen foÈ r
att bevara ett oligopol Ð ju fler deltagare, desto svaÊrare blir det att uppraÈtthaÊ lla och om noÈ dvaÈndigt
foÈ rstaÈrka samordningen i konkurrensbeteendet. Kunderna ansaÊg inte att oligopol foÈ relaÊg redan foÈ re
koncentrationen, och fakta pekade paÊ att kunderna var villiga och hade moÈ jlighet att vaÈ lja alternativa
leverantoÈ rer foÈ r att faÊ baÈttre villkor, trots att de flesta affaÈrer i branschen karakteriseras av
laÊngsiktighet.

150. Utan koncentrationen mellan KPMG och Ernst & Young (som oÈ vergavs tidigare under aÊret
efter att kommissionen beslutat att inleda en fas II-undersoÈ kning) foÈ relaÊg inte laÈngre naÊgon risk att de
tvaÊ stoÈ rsta foÈ retagen skulle faÊ en dominerande staÈ llning. Konkurrenternas marknadsandelar skulle
dessutom vara betydligt mindre aÈn det koncentrerade foÈ retagets och de varierade ocksaÊ betydligt
mellan de olika (nationella) geografiska marknaderna. Detta tydde paÊ kraftigt asymmetriska
kostnadsstrukturer, vilket skulle leda till ytterligare svaÊrigheter att vidmakthaÊlla det konkurrensbe-
graÈnsande beteendet. FoÈ r att garantera samstaÈmmighet paÊ en stor del av marknaden skulle det
koncentrerade foÈ retaget behoÈ va se till att maÊnga fler av de mindre konkurrenterna agerade parallellt,
inte bara en eller tvaÊ . FoÈ ljaktligen beslutade kommissionen att godkaÈnna koncentrationen.

151. NaÈr det gaÈ ller Enso/Stora gaÈ llde oligopoldiskussionen marknaderna foÈ r tidnings- och
tidsskriftspapper. Parterna, Enso of Finland och Stora of Sweden, som tillsammans utgoÈ r vaÈrldens
stoÈ rsta integrerade pappers- och kartonggrupp, aÈr tvaÊ av endast sex betydande leverantoÈ rer av
tidningspapper (motsvarande omkring 75 % av den totala kapaciteten) paÊ EES-marknaden. Som
koncern skulle de bli stoÈ rst av dessa. Koncentrationen paÊ marknaden foÈ r journalpapper var endast
obetydligt mindre. I en ingaÊende undersoÈ kning fann kommissionen att dessa marknader visade upp
flera av drag som kaÈnnetecknar oligopol: laÊg efterfraÊgetillvaÈxt, hoÈ g koncentration paÊ utbudssidan,
homogena produkter, fullt utvecklad teknik, hoÈ ga intraÈdeshinder, likartade kostnadsstrukturer.
Koncentrationen skulle leda till avsevaÈrt hoÈ gre koncentration paÊ baÈgge marknader. Kommissionen
konstaterade emellertid ocksaÊ att andra typiska tecken paÊ oligopol inte kunde paÊvisas. Marknaden var
inte genomsynlig, dvs. konkurrenter kunde inte utan vidare faÊ tillgaÊng till information om priser och
kvantiteter, och det foÈ rekom till och med hemliga rabatter. Dessutom framgick det klart att
kunderna Ð som foÈ retraÈdesvis utgjordes av stoÈ rre foÈ rlag Ð hade ett visst maÊtt av marknadsinflytande.
Kommissionen ansaÊg foÈ ljaktligen att koncentrationen inte skulle bidra till att skapa eller staÈrka en
dominerande staÈ llning och daÈrigenom snedvrida konkurrensen paÊ hela eller delar av den gemensamma
marknaden.

UtestaÈngning genom foÈ rbindelser med kunder/leverantoÈ rer

152. TvaÊ fas II-aÈrenden som behandlades under aÊret gaÈ llde skapande av en dominerande staÈ llning
genom kontakter med kunder/leverantoÈ rer. Den relevanta marknaden naÈr det gaÈllde Hoffmann-La
Roche/Boehringer Mannheim 73 laÊg inom sektorn foÈ r vissa produkter foÈ r klinisk-kemiska tester. Oron
foÈ r konkurrensproblem gaÈllde fraÈmst in vitro-diagnostik, eftersom det koncentrerade foÈ retaget foÈ rst
och fraÈmst skulle faÊ en sammanlagd marknadsandel paÊ mellan 40 och 80 % (beroende paÊ vilken
nationell marknad det roÈ rde) foÈ r sjaÈ lva produkterna, och dessutom kunna dra nytta av varandras

73 AÈ rende nr IV/M 950.
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starka position vad gaÈ ller redan installerad utrustning som anvaÈnds foÈ r in vitro-tester. Risken fanns att
kunderna skulle ºlaÊsasº till det koncentrerade foÈ retaget foÈ r inkoÈ p av testprodukter paÊ grund av att de
var beroende av foÈ retaget foÈ r service och underhaÊ ll av utrustningen etc, vilket skulle innebaÈra att
andra leverantoÈ rer utestaÈngdes fraÊn marknaden. Kommissionen godkaÈnde foÈ ljaktligen en loÈ sning som
innebar att Roche aÊtog sig att i vissa medlemsstater avyttra stoÈ rre delen av sin verksamhet i klinisk-
kemisk utrustning.

153. Vad gaÈ ller Agfa-Gevaert/Du Pont 74 ansaÊg kommissionen att konkurrensproblem skulle kunna
uppstaÊ paÊ EES-marknaden foÈ r offsetplaÊ tar. PaÊ denna marknad hade Agfa och Du Pont, baÊda med
avsevaÈrda marknadsandelar, diverse finansiella arrangemang med plaÊttillverkare och exklusivitetsavtal
med de stoÈ rsta foÈ rsaÈ ljarna av deras plaÊ tar och tillhoÈ rande utrustning. AÈ ven haÈr saÊg man risken att
konkurrenterna inte skulle faÊ tillgaÊng till leveranser eller kunna distribuera sina produkter, och
parterna skulle kunna hoÈ ja priserna till nivaÊer som ligger hoÈ gre aÈn de skulle ha gjort i en
konkurrenssituation. FoÈ r att aÊ tgaÈrda problemet aÊtog sig Agfa att upphaÈva exklusivitetsavtalen med
leverantoÈ rer och distributoÈ rer av utrustning, vilket innebar att konkurrenterna skulle kunna erbjuda
distributoÈ rerna att koÈ pa deras plaÊ tar och daÈrmed baÈttra paÊ sin foÈ rsaÈ ljning. Kommissionen godkaÈnde
denna loÈ sning och transaktionen.

Dominans paÊ angraÈnsande marknader

154. NaÈr det gaÈller Wolters Kluwer/Reed Elsevier, ett foÈ rslag till koncentration som skulle ha lett till
skapandet av ett av vaÈrldens stoÈ rsta foÈ rlag foÈ r professionell information och specialistinformation,
ansaÊg kommissionen att det fanns skaÈ l att misstaÈnka att koncentrationen skulle snedvrida
konkurrensen paÊ ett flertal angraÈnsande marknader, med olika geografisk omfattning: akademiska
tidskrifter och boÈ cker (vaÈrldsomspaÈnnande marknad), facklitteratur om juridik och beskattning (i
diverse medlemsstater), laÈromedel foÈ r skolor (i FoÈ renade kungariket), olika typer av foÈ retags-
publikationer (NederlaÈnderna), nederlaÈndska ordboÈ cker och tjaÈnster via transportdatabaser (Europa-
taÈckande). Var och en av dessa marknader kaÈnnetecknades av specifika konkurrensproblem. Parternas
styrkeposition inom en saÊ bred uppsaÈ ttning naÈrbeslaÈktade marknader och storleken paÊ den
organisation som den foÈ reslagna koncentrationen skulle resultera i Ð flera gaÊnger stoÈ rre aÈn naÊgot
annat foÈ rlag med samma inriktning inom gemenskapen Ð gav emellertid upphov till ytterligare
betaÈnkligheter. En saÊdan marknadsstruktur skulle enligt kommissionen kunna leda till minskad
konkurrens i fraÊga om juridisk, skattemaÈssig och vetenskaplig information, och daÈrmed medfoÈ ra en
ogynnsam prisutveckling. Dessutom skulle utestaÈngning kunna uppstaÊ , eftersom parternas finansiella
resurser tillsammans med deras innehav av copyrightmaterial foÈ rmodligen skulle medfoÈ ra att
befintliga och potentiella konkurrenter skulle laÊ ta bli att investera. Kommissionen behoÈ vde dock inte
bilda sig en slutlig uppfattning i fraÊgan, eftersom parterna till foÈ ljd av att en fas II-undersoÈ kning
inleddes i slutet av 1997, i mars 1998 meddelade att de hade beslutat att oÈ verge sina planer paÊ en
koncentration.

Vertikala foÈ rbindelser

155. I de tvaÊ naÈrliggande aÈrendena om tysk digital betal-tv, Bertelsmann/Kirch/Premiere och
Deutsche Telekom/Betaresearch (som naÈmns ovan) befarades att en dominerande staÈ llning skulle
skapas genom vertikala marknadsfoÈ rbindelser snarare aÈn genom mer traditionella horisontella
oÈ verlappningar. Flera olika komponenter kraÈvs foÈ r att leverantoÈ ren skall kunna tillhandahaÊlla ett
komplett digital-tv-paket, saÈrskilt ºset-topº-tekniken (avkodning av program och registrering av

74 AÈ rende nr IV/M 986.
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uppgifter foÈ r avgiftsaÈndamaÊl), saÈndningskapacitet, tillgaÊng till kabel- och/eller satellitnaÈt samt
programinnehaÊ ll. De foÈ reslagna transaktionerna skulle medfoÈ rt ett samgaÊende mellan Tysklands
ledande leverantoÈ rer av dessa komponenter. De foÈ reslagna transaktionerna inbegrep utvecklingen av
Premiere, en gemensam digital betal-tv-kanal och marknadsfoÈ ringsplattform. Premiere skulle utnyttja
Kirch befintliga digital-tv-verksamhet och dess ºD-Boxº-teknik (set-top-boxen som kraÈvs foÈ r digital
mottagning) kombinerat med daÈrtill hoÈ rande tekniska tjaÈnster (tillhandahaÊllna av Deutsche Telekom)
och innehaÊ ll (via Bertelsmann:s och Kirch-CLT-UFA:s befintliga samriskfoÈ retag).

156. Det ansaÊgs att koncentrationerna skulle skapa eller foÈ rstaÈrka de dominerande staÈ llningar som
redan existerade paÊ centrala omraÊden av marknaden. Premiere skulle ha uppnaÊtt en dominerande
staÈ llning paÊ marknaden foÈ r betal-tv i Tyskland (och oÈ vriga tyskspraÊkiga omraÊden i Europa). Det aÈr foÈ r
naÈrvarande det ena av endast tvaÊ foÈ retag som tillhandahaÊ ller betal-tv i Tyskland. Kommissionen
konstaterade att denna redan starka position, som grundas i det stora antalet kunder, jaÈmte Kirch:s och
CLT-UFA:s betydande programresurser, skulle ha foÈ rhindrat konkurrerande saÈndningsverksamhet och
reklamplattformar, eftersom den nya organisationen skulle kunna staÈ lla upp villkor foÈ r andra aktoÈ rers
tilltraÈde till betal-tv-marknaden. PaÊ liknande saÈtt skulle parterna naÈr det gaÈller tekniska betal-tv-
tjaÈnster ha blivit den ledande leverantoÈ ren av saÊdana tjaÈnster foÈ r satellit-tv och den enda leverantoÈ ren
av tjaÈnster foÈ r kabelansluten betal-tv. Alla leverantoÈ rer av digital betal-tv i regionen anvaÈnder sig foÈ r
naÈrvarande av betateknik och den daÈrtill hoÈ rande D-Box-dekodern, som inbegriper ett foÈ re-
tagsspecifikt krypterings- och dekrypteringssystem. Det ansaÊgs inte sannolikt att ett alternativt system
skulle utvecklas och andra leverantoÈ rer skulle behoÈ va skaffa anvaÈndarlicenser fraÊn Betaresearch,
vilket skulle bidra till att ge det koncentrerade foÈ retaget moÈ jligheten att utestaÈnga konkurrenter fraÊn
marknaden. Vad gaÈ ller kabelnaÈt har Deutsche Telekom redan den stoÈ rsta andelen abonnenter.
Koncentrationen skulle ha gjort det svaÊrare foÈ r andra kabelnaÈtoperatoÈ rer att konkurrera, eftersom de
skulle ha varit tvungna att anta Deutsche Telekoms modell foÈ r oÈ ppen oÈ verfoÈ ring av digital betal-tv.
Premiere skulle sannolikt inte ha accepterat en annorlunda marknadsfoÈ ringsstrategi utvecklad av
konkurrenterna, vilket de skulle bli tvungna till foÈ r att kunna finansiera utvecklingen av sina egna naÈt.

157. De sammanslagna enheterna skulle saÊ ledes ha kunnat agera oberoende av konkurrenter i alla
vaÈsentliga aspekter av tillhandahaÊ llande av digital betal-tv och tillhoÈ rande tjaÈnster och eftersom
parterna inte gjorde naÊgra aÊtaganden foÈ r att aÊ tgaÈrda problemet var foÈ rbud det enda aÊterstaÊende
alternativet.

Potentiell konkurrens

158. NaÈr kommissionen goÈ r en bedoÈ mning av foÈ ljderna av en koncentration tas baÊde potentiell och
faktisk konkurrens med i beraÈkningen, och den foÈ rra kan ibland vara avgoÈ rande foÈ r resultatet. I
aÈrendet ITS/ Signode/Titan 75 granskade kommissionen konkurrenssituationen paÊ den vaÈsteuropeiska
marknaden foÈ r staÊ l- och plastband, och fann en moÈ jlig anledning till betaÈnkligheter roÈ rande parternas
sammanlagda marknadsandelar paÊ marknaden foÈ r staÊ lband. Under en ingaÊende undersoÈ kning (fas II)
konstaterade kommissionen, i strid med vad den kommit fram till i sin inledande granskning, att
plastband i maÊnga fall utan problem kan anvaÈndas i staÈ llet foÈ r staÊ lband och utan naÊgra egentliga
merkostnader. Mot bakgrund av detta uppgick parternas sammanlagda marknadsandel paÊ den
relevanta geografiska marknaden till omkring 40 %, mestadels inom staÊ lsektorn. IntraÈde paÊ

staÊ lbandsmarknaden befanns vara svaÊrt, men plastband ansaÊgs vara relativt enkelt att tillverka och
marknadsfoÈ ra och efterfraÊgan oÈ kade, till skillnad fraÊn efterfraÊgan paÊ staÊ lband. Eftersom nya
marknadsintraÈden inom plastbandssektorn foÈ refoÈ ll moÈ jliga, i den haÈndelse att parterna skulle foÈ rsoÈ ka
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hoÈ ja priserna, och saÈrskilt daÊ foÈ r staÊ lband, ansaÊgs detta vara tillraÈcklig garanti foÈ r fortsatt konkurrens
efter koncentrationen, och saÈrskilt med tanke paÊ att kunderna ocksaÊ verkade ha ett visst utjaÈmnande
marknadsinflytande. Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r att godkaÈnna koncentrationen.

UtjaÈmnande marknadsinflytande

159. I aÈrendet Enso/Stora diskuterades ocksaÊ moÈ jligheten att en eller fler inflytelserika kunder
skulle kunna uppvaÈ ga en potentiellt dominerande leverantoÈ rs staÈ llning paÊ marknaden foÈ r
vaÈtskekartong (anvaÈnds till exempel foÈ r mjoÈ lk- och juicefoÈ rpackningar). Koncentrationen skulle
innebaÈra att antalet leverantoÈ rer paÊ denna specialiserade EES-marknad minskar till tre och den
sammanslagna enheten skulle bli ledande uttryckt i marknadsandelar. Tekniska och handelsmaÈssiga
intraÈdeshinder befanns vara hoÈ ga och efterfraÊgetillvaÈxten obetydlig, vilket minskade sannolikheten foÈ r
nya marknadsintraÈden. Marknaden var emellertid ocksaÊ vaÈ ldigt koncentrerad paÊ efterfraÊgesidan, och
saÈrskilt ett foÈ retag Ð Tetra Pak Ð stod foÈ r en avsevaÈrd del av efterfraÊgan. De tvaÊ andra viktigaste
kunderna (Elopak och SIG Combibloc) koÈ pte inte lika stora kvantiteter som Tetra Pak. De verkade
dock ha ett visst maÊtt av utjaÈmnande marknadsinflytande, eftersom de importerade ºstrategiskaº
kvantiteter fraÊn FoÈ renta staterna. Kommissionens undersoÈ kning pekade paÊ att dessa omstaÈndigheter
skapade en mycket ovanlig situation med oÈ msesidigt beroende mellan koÈ pare och saÈ ljare och att
koncentrationen sannolikt inte skulle rubba denna balans, varfoÈ r den godkaÈndes.

3. GottgoÈ relse

Fas I

160. Som redan naÈmnts kunde kommissionen i ett flertal aÈrenden utnyttja sin nya befogenhet att loÈ sa
eventuella dominansproblem i fas I genom formella aÊtaganden, utan de droÈ jsmaÊl eller kostnader som
en fas II-undersoÈ kning innebaÈr. FoÈ rfarandet aÈr, som paÊpekats tidigare, inte tillaÈmpligt i alla aÈrenden
om konkurrensfraÊgor. Om problemet och en tillfredsstaÈ llande loÈ sning inte kan faststaÈ llas, om
gottgoÈ relsen inte kan genomfoÈ ras tillraÈckligt snabbt, eller om parterna inte vill eller kan samarbeta
med kommissionen foÈ r att finna en loÈ sning paÊ kort tid, aÈr den normala proceduren, dvs. en fullstaÈndig
fas II-undersoÈ kning, en laÈmpligare loÈ sning. Det aÈr naturligtvis ytterst viktigt att parter som vill goÈ ra ett
aÊ tagande i fas I goÈ r det inom den foÈ reskrivna tidsfristen paÊ tre veckor fraÊn dagen foÈ r anmaÈlan.
Tidsfristen betyder ocksaÊ att den foÈ reslagna gottgoÈ relsen maÊste vara ett uppriktigt foÈ rsoÈ k fraÊn
parternas sida att loÈ sa det konkurrensproblem som kommissionen identifierat och daÈrigenom
undanroÈ ja skaÈlen till ºallvarliga tvivelº om transaktionens foÈ renlighet med den gemensamma
marknaden, som ju aÈr grund foÈ r att inleda fas II-foÈ rfarandet, och inte naÊgot slags ºinledningsbudº som
kan baÈttras paÊ senare om kommissionen kraÈver det. FoÈ rfarandet ger inte mycket utrymme foÈ r naÊgra
egentliga aÈndringar av foÈ rslag. I de fall parterna vill goÈ ra fas I-aÊtaganden maÊste kommissionen bland
annat se till att medlemsstaterna ges moÈ jlighet att inge synpunkter om gottgoÈ relsen och om saÊ behoÈ vs,
ºmarknadstestaº den paÊ beroÈ rda tredje parter, innan de beslutar sig foÈ r om gottgoÈ relsen skall godtas
eller inte. Kommissionen aÈr inte skyldig att godta en gottgoÈ relse i fas I och den kommer inte heller att
tillaÊta att foÈ rfarandet missbrukas genom att parterna inte foÈ rraÈn i sista stund erbjuder fullgod
gottgoÈ relse, i foÈ rhoppningen att naÊgonting mindre kraÈvande skall vara tillraÈckligt.

161. Med haÈnsyn till de allmaÈnna ramar som faststaÈ lls i den reviderade foÈ rordningen, var det rimligt
att foÈ rvaÈnta sig att de gottgoÈ relser som antogs i flertalet aÈrenden i vilka fas I-aÊtaganden godtogs skulle
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vara ganska enkla och okomplicerade avyttringar av oÈ verlappande verksamheter, vilket ocksaÊ blev
fallet 76. Det foÈ rsta aÈrendet av det slaget, Owens-Illinois/BTR Packaging 77, var typiskt paÊ maÊnga saÈtt.
Transaktionen var av en saÊdan omfattning att den paÊverkade maÊnga sektorer i foÈ rpackningsindustrin.
Kommissionen ansaÊg dock att risken foÈ r konkurrensproblem fanns endast paÊ marknaden foÈ r
glasfoÈ rpackningar (flaskor, burkar etc) i FoÈ renade kungariket och Irland, paÊ grund av den betydande
oÈ verlappningen av parternas verksamhet i denna starkt koncentrerade sektor. Den oÈ verenskomna
gottgoÈ relsen innebar att BTR till en laÈmplig tredje part skulle avyttra hela sin glasfoÈ rpacknings-
verksamhet som bedrevs i fyra anlaÈggningar under ledning av dotterbolaget Rockware, och sitt
innehav i ett naÈrstaÊende bolag foÈ r glasaÊtervinning.

162. NaÈr det gaÈ ller Pakhoed/Van Ommeren 78 kunde man daÈremot inte enas om laÈmpliga aÊtaganden
och parterna oÈ vergav sina koncentrationsplaner. OrovaÈckande oÈ verlappningar konstaterades i fraÊga
om utbudet av lagringsanlaÈggningar foÈ r diverse produkter i hamnarna i Amsterdam, Rotterdam och
Antwerpen (som tillsammans gaÊr under beteckningen ARA-omraÊdet). Efter diskussioner med
kommissionen enades man om tillfredsstaÈ llande avyttringar foÈ r alla dessa utom petroleumprodukter,
daÈr den sammanlagda marknadsandelen efter koncentrationen dock skulle ha uppgaÊtt till omkring 90
% i Rotterdam. Huruvida detta var den relevanta geografiska marknaden Ð vilket parterna inte
ansaÊg, i motsats till tredje parter Ð var enligt kommissionen en komplicerad fraÊga som endast kunde
utredas fullstaÈndigt i en fas II-undersoÈ kning. Strax innan tidsfristen foÈ r ett fas I-beslut loÈ pte ut
beslutade parterna dock att oÈ verge koncentrationsplanerna i staÈ llet foÈ r att avyttra mer av sin
verksamhet.

Fas II

163. Av de 9 fas II-aÈrenden som beslutades under 1998, inbegrep fem godkaÈnda koncentrationer
under foÈ rutsaÈttning att formella aÊtaganden om gottgoÈ relse gjordes, och i ett annat aÈrende (Enso/Stora)
noterade kommissionen daÊ den godkaÈnde koncentrationen de utfaÈstelser som parterna gjorde.
GottgoÈ relserna vad gaÈ ller Agfa Gevaert/Dupont och Hoffmann Ð La Roche/Boehringer Mannheim
har redan diskuterats. I aÈrendet Veba/Degussa 79 uppstod konkurrensproblemet paÊ marknaden foÈ r
pyrogen kiseldioxid, som var starkt koncentrerad. Veba verkade sjaÈ lvstaÈndigt paÊ marknaden medan
Degussas verksamhet bedrevs via ett samriskfoÈ retag med en av de tvaÊ enda andra leverantoÈ rerna,
Cabot HuÈ ls AG. Den gottgoÈ relse som antogs innebar att Veba skulle saÈ lja sin andel i samriskfoÈ retaget
till en tredje part oberoende av det koncentrerade foÈ retaget, vilket skulle garantera att det precis som
innan fortfarande skulle finnas tre oberoende konkurrenter paÊ marknaden.

164. NaÈr det gaÈ ller Worldcom/MCI antogs en gottgoÈ relse som egentligen inte var ny Ð avyttring av
den oÈ verlappande verksamheten paÊ marknaden. AÊ tagandet innehoÈ ll emellertid ocksaÊ naÊgra ytterligare
villkor som skulle garantera att avyttrandet fick oÈ nskad effekt och samordna foÈ rfarandet med de
amerikanska myndigheterna som ocksaÊ utredde fraÊgan. Det var viktigt att se till att avyttrandet gjordes
till en ny aktoÈ r, snarare aÈn en befintlig; annars skulle kundernas valmoÈ jligheter aÈndaÊ minska betydligt.
Dessutom ingick krav paÊ att parterna inte fick starta ny verksamhet som konkurrerar med den de
avyttrat (vilket med tanke paÊ parternas sammanlagda styrka kunde ha lett till en snabb neutralisering
av avyttringens effekter) och att parterna skulle foÈ rse koÈ paren av den avyttrade verksamheten med de
tjaÈnster som kraÈvdes foÈ r att bedriva verksamheten effektivt. Detta inbegrep skoÈ tsel och underhaÊll av

76 Se till exempel foÈ ljande aÈrenden: IV/M 931 Neste/Ivo, IV/M 1082 Allianz/AGF, IV/M 1182 Akzo Nobel/
Courtaulds, IV/M 1137 Exxon/Shell, IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.

77 AÈ rende nr IV/M 1109.
78 AÈ rende nr IV/M 1145.
79 AÈ rende nr IV/M 942.
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det foÈ rvaÈrvade naÈtet och obegraÈnsad tillgaÊng till det aÊ terstaÊende Worldcom/MCI-naÈtet genom ett saÊ

kallat peering-system. Parterna erbjoÈ d samma aÊtagande gemensamt till kommissionen och det
amerikanska justitiedepartementet och genomfoÈ randet maÊste beakta de tvaÊ utredande myndigheter-
nas skilda foÈ rfaranden. Kommissionen utsaÊg saÊ ledes som vanligt en oberoende foÈ rvaltare foÈ r att
oÈ vervaka och vid behov genomfoÈ ra avyttringen, men denna resurs lades paÊ is medan parterna gavs en
chans att fullborda avyttringen under oÈ verinseende av det amerikanska justitiedepartementet, innan
koncentrationen slutfoÈ rdes. Detta bidrog till att avyttringen genomfoÈ rdes paÊ bara naÊgra maÊnader,
vilket inte aÈr mycket tid foÈ r en saÊ omfattande avyttring. Antagandet av dessa villkor pekar ocksaÊ paÊ det
naÈra samarbete som foÈ rdes med de amerikanska myndigheterna i fraÊga om gottgoÈ relse och andra
aspekter. ObservatoÈ rer fraÊn det amerikanska justitiedepartementet naÈrvarade vid foÈ rhoÈ ret i Bryssel
och det hoÈ lls ocksaÊ foÈ r foÈ rsta gaÊngen gemensamma moÈ ten med det amerikanska justitiedepartementet,
kommissionen och parterna.

165. I fraÊga om Skanska/Scancem 80 inriktades kommissionens utredning paÊ marknaderna foÈ r
cement och betong (baÊde torr och faÈrdigblandad) och betongprodukter i Sverige, Finland och Norge.
Den resulterande sammanlagda marknadsandelen var mycket stor paÊ vissa marknader Ð saÊ stor som
90 % foÈ r cement. Koncentrationen medfoÈ rde emellertid aÈven avsevaÈrda vertikala effekter, eftersom
baÊda parterna ocksaÊ hade omfattande verksamhet paÊ alla de tre huvudsakliga nivaÊerna i byggindustrin:
raÊmaterial (cement och ballast), byggmaterial (betong, betongprodukter) och slutligen sjaÈ lva
byggverksamheten. De flesta av parternas konkurrenter var inte vertikalt integrerade vilket ytterligare
minskade deras moÈ jlighet till effektiv konkurrens efter koncentrationen. FoÈ r att gottgoÈ ra situationen
aÊtog sig Skanska att avyttra hela sitt aktieinnehav i Scancem och att dessutom saÈ lja Scancems
cementverksamhet i Finland. Den foÈ rsta delen av gottgoÈ relsen syftar till att avskaffa de vertikala
foÈ rbindelser som gav anledning till oro, och den andra till att skapa en oberoende leverantoÈ r av cement
av hoÈ g kvalitet.

166. Som redan naÈmnts godkaÈndes koncentrationen Enso/Stora utan vare sig villkor eller
foÈ rpliktelser. Kommissionen noterade vissa aÊtaganden som parterna erbjudit sig att genomfoÈ ra (naÊgra
under undersoÈ kningens foÈ rsta fas) foÈ r att aÊ tgaÈrda problemen i samband med Elopaks och Combiblocs
staÈ llning paÊ den mer koncentrerade marknaden foÈ r vaÈtskekartong efter koncentrationen. AÊ tagandena
var foÈ ljande: Enso skulle avyttra sitt aktieinnehav i en gemensam omlaÈggningsverksamhet med
Elopak, eftersom en saÊdan vertikal foÈ rbindelse skulle kunna foÈ rsvaga Elopaks utjaÈmnande
marknadsinflytande. Det sammanslagna foÈ retaget skulle erbjuda Elopak och Combibloc en
prisskyddsmekanism. Det betyder i stora drag att varje prishoÈ jning kommer att gaÈ lla alla tre koÈ parna,
om inte objektiva kostnadsskaÈ l kan anfoÈ ras. Syftet aÈr att garantera att de mindre kunderna inte utsaÈtts
foÈ r oskaÈlig prisdiskriminering jaÈmfoÈ rt med Tetra Pak. Slutligen aÊtog sig parterna att inte motsaÈ tta sig
en ansoÈ kan om en tullfri kvot foÈ r vaÈtskekartong fraÊn laÈnder utanfoÈ r gemenskapen. InfoÈ randet av en
saÊdan kvot skulle goÈ ra importen mer konkurrenskraftig och daÈrmed uppmuntra andra leverantoÈ rer.

4. HaÈnskjutanden till medlemsstaterna

167. Medlemsstaterna begaÈrde i fyra fall att ett aÈrende som omfattades av koncentrationsfoÈ rord-
ningen skulle haÈnskjutas till medlemsstatens nationella konkurrensraÈttsliga myndigheter (artikel 9).
BegaÈran bifoÈ lls i alla tre fallen.

80 AÈ rende nr M 1157.
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168. I fraÊga om Vendex/KBB 81 gjordes begaÈran av de nederlaÈndska myndigheterna paÊ grund av att
koncentrationen hotade att skapa en dominerande staÈ llning paÊ den nederlaÈndska detaljhandels-
marknaden foÈ r andra produkter aÈn livsmedel. Kommissionen accepterade att konsumenternas smak
och vanor var viktiga faktorer foÈ r konkurrensen paÊ detaljhandelsmarknader och att de uppvisade
nationella, kanske till och med regionala eller lokala saÈrdrag. Den nederlaÈndska detaljhandels-
marknaden foÈ r andra produkter aÈn livsmedel skulle saÊ ledes kunna betraktas som en ºavgraÈnsad
marknad inom medlemsstatenº enligt vad som faststaÈ lls i artikel 9. BaÊde Vendex och KBB hade
mycket stora andelar av en saÊdan marknad Ð de var till exempel de enda detaljhandlare i
NederlaÈnderna som aÈgde varuhus i landet. Det foÈ relaÊg alltsaÊ en risk att koncentrationen skulle leda till
att en eller flera dominerande staÈ llningar skapades eller foÈ rstaÈrktes. FoÈ r att faststaÈ lla de exakta
graÈnserna foÈ r de geografiska marknader och produktmarknader som skulle paÊverkas av kon-
centrationen, och exakt hur konkurrensen skulle paÊverkas paÊ de marknaderna, skulle en mer ingaÊende
undersoÈ kning behoÈ va genomfoÈ ras, och med tanke paÊ sektorn och omraÊdet i fraÊga skulle en saÊdan
undersoÈ kning foÈ rmodligen utfoÈ ras baÈttre av de nationella konkurrensmyndigheterna aÈn kommissio-
nen. Koncentrationen hade inga allvarligare effekter i andra medlemsstater. Kommissionen
konstaterade saÊ ledes att kriterierna foÈ r haÈnskjutande till en medlemsstat enligt artikel 9 i
koncentrationsfoÈ rordningen var uppfyllda och att inga andra faktorer fanns som motiverade att
kommissionen behoÈ ll aÈrendet. DaÈrfoÈ r haÈnskoÈ t kommissionen aÈrendet till de nationella myndigheterna
vad gaÈ ller detaljhandelssektorn foÈ r andra produkter aÈn livsmedel i NederlaÈnderna, och godkaÈnde
resten av transaktionen.

169. NaÈr det gaÈller samriskfoÈ retaget Krauss-Maffei/Wegmann 82 begaÈrde de tyska myndigheterna att
aÈrendet skulle haÈnskjutas till dem paÊ grund av att risk fanns att det skulle skapa en dominerande
staÈ llning paÊ marknaden foÈ r militaÈra pansarfordon i Tyskland. Kommissionen konstaterade, huvud-
sakligen paÊ grundval av koÈ parnas beteende, att marknaden var foÈ retraÈdesvis nationell och endast
delvis oÈ ppen foÈ r utlaÈndsk konkurrens. Parterna kompletterade varandras verksamheter; Krauss-Maffei
var en betydande leverantoÈ r av fordonschassin och Wegmann av torn. En koncentration av tvaÊ stora
leverantoÈ rer av dessa viktiga ºundersystemº skulle icke desto mindre kunna ge parterna
konkurrensfoÈ rdelar genom tillhandahaÊ llande av kompletta ºpaketº, vilket skulle kunna faÊ till foÈ ljd
att fordonsmarknaden staÈngdes foÈ r andra leverantoÈ rer. Kommissionens egna undersoÈ kningar
resulterade inte i naÊgon loÈ sning paÊ problemen. Inga stoÈ rre effekter kunde konstateras paÊ andra
marknader och det fanns inga andra faktorer som motiverade att kommissionen behoÈ ll aÈrendet. DaÈrfoÈ r
haÈnskoÈ t kommissionen aÈrendet till de tyska myndigheterna vad gaÈller marknaden foÈ r militaÈra
pansarfordon, och godkaÈnde resten av transaktionen.

170. I fraÊga om Alliance Unichem/Unifarma 83 begaÈrde de italienska myndigheterna att aÈrendet,
som gaÈ llde marknaden foÈ r partihandel med laÈkemedel, skulle haÈnskjutas paÊ grund av att
koncentrationen hotade att skapa eller foÈ rstaÈrka en dominerande staÈ llning paÊ marknaden i fraÊga i
vissa delar av Italien, saÈrskilt i de nordvaÈstra delarna. Kommissionen konstaterade att partihandel med
laÈkemedel var en utpraÈglat regional eller lokal marknad (som i foÈ regaÊende fall i samma sektor), aÈven
om de exakta graÈnserna i de enskilda fallen endast kunde faststaÈ llas efter mer ingaÊende undersoÈ k-
ningar, vilket var en uppgift mer laÈmpad foÈ r de italienska myndigheterna. Koncentrationen skulle
skapa den stoÈ rsta partihandelsgruppen i hela nordvaÈstra Italien, med en betydande andel av
marknaden baÊde i absoluta tal och jaÈmfoÈ rt med konkurrenterna. Dessutom foÈ rekom korsvist aÈgande
mellan parternas foÈ retag och naÊgra av konkurrenternas. Marknadens karaktaÈr, bland annat kravet paÊ

stora lager och taÈ ta och snabba leveranser till apotek oavsett geografiskt laÈge, innebar att nya

81 AÈ rende nr IV/M 1060.
82 AÈ rende nr IV/M 1153.
83 AÈ rende nr IV/M 1220.
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marknadsintraÈden var komplicerade och det fanns inget egentligt utjaÈmnande marknadsinflytande.
Kommissionen beslutade saÊ ledes att haÈnskjuta hela aÈrendet till de italienska myndigheterna.

5. Regler och foÈ rfaranden

En maÈngd intressanta fraÊgor behandlades under aÊret paÊ detta omraÊde.

Reviderade tillkaÈnnagivanden

171. Som en del av revideringen av koncentrationsfoÈ rordningen infoÈ rde kommissionen en ny
genomfoÈ randefoÈ rordning och en aÈndrad anmaÈlningsblankett (formulaÈr CO) 84 och offentliggjorde
reviderade versioner av sina tillkaÈnnagivanden om begreppet beroÈ rda foÈ retag, koncentrations-
begreppet, beraÈkning av omsaÈttning och sjaÈ lvstaÈndigt fungerande gemensamma foÈ retag 85. AÈ ndring-
arna aÈr mestadels av teknisk eller klargoÈ rande karaktaÈr och foÈ ljer av aÈndringarna i sjaÈ lva foÈ rordningen.
Den mest genomgripande foÈ raÈndringen aÈr foÈ rmodligen att man har avskaffat distinktionen mellan
ºsamriskfoÈ retag i koncentrationssyfteº och ºkooperativt samriskfoÈ retagº, som grund foÈ r hur
koncentrationsfoÈ rordningen skall tillaÈmpas. Detta kommer haÈdanefter att bedoÈ mas utifraÊn huruvida
det roÈ r sig om ett ºsjaÈ lvstaÈndigt fungerandeº gemensamt foÈ retag, vilket behandlas naÈrmare i
tillkaÈnnagivandet. Det aÈr taÈnkt att riktlinjer om de kooperativa aspekterna av sjaÈ lvstaÈndigt fungerande
gemensamma foÈ retag skall offentliggoÈ ras saÊ smaÊningom, efterhand som kommissionen faÊr tillraÈckligt
stor praktisk erfarenhet paÊ omraÊdet.

OfullstaÈndiga anmaÈlningar

172. Antalet anmaÈlningar som kommissionen bedoÈ mde vara ofullstaÈndiga (enligt artikel 4 i
genomfoÈ randefoÈ rordningen) aÈr fortfarande litet, men en viss oÈ kning har aÈndaÊ noterats under senare aÊr.
Kommissionen aÈr angelaÈgen om att minska antalet ofullstaÈndiga anmaÈlningar och vaÈlkomnade daÈrfoÈ r
moÈ jligheten att med en grupp jurister faÊ dryfta fraÊgan. Som ett resultat av diskussionen drog man upp
riktlinjer foÈ r baÈsta arbetsmetoder (ºBest Practice Guidelinesº), som kan laÈsas paÊ generaldirektorat
IV:s webbplats paÊ Internet 86.

173. Kommissionen konstaterade att i de flesta fall daÊ en anmaÈlan bedoÈ mts som ofullstaÈndig hade
inga eller endast kortfattade diskussioner foÈ rts med kommissionen om aÈrendet eller innehaÊ llet i
anmaÈlan, innan den laÈmnades in. Om det inte foÈ rekommer naÊgra sakdiskussioner innan anmaÈlan (och/
eller ett foÈ rhandsutkast till formulaÈr CO) laÈmnas in aÈr risken alltid stoÈ rre att anmaÈlan kommer att
befinnas vara ofullstaÈndig. Det fanns maÊnga skaÈ l till att det blev noÈ dvaÈndigt att betrakta
anmaÈlningarna som ofullstaÈndiga, men tre huvudkategorier kan urskiljas. Vissa anmaÈlningar kunde
inte godtas eftersom de inte uppfyllde alla formella krav Ð till exempel hade inte alla relevanta parter
inkluderats, eller ocksaÊ hade anmaÈlan gjorts innan parterna var helt oÈ verens om formerna foÈ r
koncentrationen. I andra fall (foÈ rmodligen den stoÈ rsta kategorin) var uppgifterna i anmaÈlan
otillraÈckliga Ð till exempel naÈr det gaÈ llde de marknader som ansaÊgs bli paÊverkade av koncentrationen
och parternas och konkurrenternas andel i dessa Ð eller inte tydliga nog, foÈ r att en konkurrensbedoÈ m-
ning skulle kunna genomfoÈ ras inom givna tidsfrister. Det sistnaÈmnda kan bli saÈrskilt viktigt i aÈrenden
daÊ den bifogade informationen aÈr vaÈ ldigt omfattande och de relevanta marknaderna aÈr maÊnga eller
komplexa. Den tredje kategorin bestod av de fall daÈr kommissionens undersoÈ kningar pekade paÊ att

84 Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998.
85 EGT C 66, 2.3.1998, s. 1-25.
86 Under ºFusioner Ð OÈ vrigtº paÊ GD IV:s webbplats Ð http://europa.eu.int/comm/dg04
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fler marknader skulle kunna paÊverkas aÈn vad de anmaÈlande parterna hade angivit, vilket de i flera fall
kunde och borde ha gjort, och foÈ r vilka det kraÈvdes ytterligare information som inte kunde
tillhandahaÊllas och/eller bedoÈ mas ordentligt paÊ den korta tid som aÊterstod.

174. Kommissionen inser att parterna i en koncentration och deras raÊdgivare aÈr angelaÈgna om att
minimera de droÈ jsmaÊ l och kostnader som kraÈvs foÈ r att uppfylla kraven i gemenskapens foÈ rfaranden foÈ r
koncentrationskontroll. AÈ rendenas omfattning och komplexa natur innebaÈr dock i maÊnga fall att de
upplysningar som skall laÈmnas in redan i boÈ rjan maÊste vara omfattande och utfoÈ rliga. De maÊste ocksaÊ

vara relevanta och inriktade paÊ potentiella problemomraÊden, aÈven om parterna anser att de kan bevisa
att de potentiella problemen aldrig kommer att uppstaÊ i verkligheten. Riktlinjerna omfattar aspekter
som foÈ ranmaÈlan, tidsfrister, det oÈ nskvaÈrda i att iaktta foÈ rsiktighet vid avgraÈnsningen av den relevanta
marknaden (till exempel daÊ det finns utrymme foÈ r diskussion om hur den geografiska marknaden skall
definieras, paÊ grundval av marknadsupplysningar paÊ nationell grund liksom hela EU-omraÊdet) och hur
viktigt det aÈr att representanter foÈ r de anmaÈlande parterna, med ingaÊende kunskaper om beroÈ rda
verksamheter och marknader, deltar i moÈ ten med kommissionens representanter innan anmaÈlan
laÈmnas in. Om riktlinjerna foÈ ljs minskar risken foÈ r att en anmaÈlan skall foÈ rklaras vara ofullstaÈndig,
liksom behovet av ytterligare information fraÊn parterna efter att anmaÈlan gjorts, aÈven om det
naturligtvis aÈven fortsatt staÊr kommissionen fritt att foÈ rklara en anmaÈlan som ofullstaÈndig om den
bedoÈ mer att det aÈr noÈ dvaÈndigt.

OmproÈvning av aÈrendet Kali und Salz, efter EG-domstolens ogiltigfoÈ rklarande

175. Mot bakgrund av att EG-domstolen foÈ r foÈ rsta gaÊngen ogiltigfoÈ rklarat ett kommissionsbeslut i
ett koncentrationsaÈrende blev kommissionen noÈ dsakad att omproÈ va sitt beslut fraÊn 1993. OmproÈ v-
ningen ledde fram till ett beslut om godkaÈnnande av sammanslagningen i foÈ rsta etappen (artikel 6.1 b
koncentrationsfoÈ rordningen), men gav ocksaÊ upphov till ett antal procedurfraÊgor och materiella
spoÈ rsmaÊ l, bland vilka de nedan omnaÈmnda kanske aÈr av stoÈ rst allmaÈnt intresse.

176. I foÈ rordningen (artikel 10.5) stadgas att om EG-domstolen avkunnar en dom som helt eller
delvis upphaÈver ett beslut av kommissionen enligt denna foÈ rordning, skall de tidsfrister som anges i
foÈ rordningen boÈ rja loÈ pa paÊ nytt fraÊn dagen naÈr domen avkunnades. Kommissionen anser dock inte att
haÈrav foÈ ljer att tidsfristerna skall boÈ rja loÈ pa paÊ nytt automatiskt. I artikel 10.1 foÈ reskrivs att den
inledande granskningsperioden skall boÈ rja dagen efter det att anmaÈlan mottas, eller om anmaÈlan aÈr
ofullstaÈndig, en dag efter det att en fullstaÈndig anmaÈlan mottagits. Om den enda grundvalen foÈ r
granskningen aÈr situationen vid tiden foÈ r den ursprungliga anmaÈlan (s.k. ex tunc-basis) skulle, om
sakfoÈ rhaÊ llandena foÈ rblivit desamma, ingen ytterligare information behoÈ vas foÈ r kommissionens
bedoÈ mning och den ursprungliga anmaÈlan skulle kunna anses vara fullstaÈndig. Men om den nu
raÊdande situationen maÊste granskas (ex nunc-basis) aÈr det inte saÈkert att ursprungsanmaÈlan innehaÊ ller
all foÈ rmodad erforderlig information (mot bakgrund av att tid foÈ rflutit och moÈ jligheten att relevanta
fakta Ð t.ex. marknadsandelar, antal konkurrenter etc. Ð foÈ raÈndrats). Under saÊdana omstaÈndigheter
vore den ursprungliga anmaÈlan ofullstaÈndig till dess laÈmplig reviderad eller ytterligare information
tillhandahaÊllits.

177. I foÈ religgande aÈrende ansaÊg kommissionen det vara laÈmpligt med en kombination av de baÊda
foÈ rfaringssaÈtten. Kommissionens behoÈ righet att behandla aÈrendet i enlighet med foÈ rordningen har inte
ifraÊgasatts. FoÈ ljaktligen fann kommissionen det onoÈ digt att omproÈ va den fraÊgan, och i saÊ maÊtto kan
foÈ rfaringssaÈttet betraktas som ex tunc. Den konkurrensraÈ ttsliga bedoÈ mningen maÊste aÊ andra sidan
aÊterspegla raÊdande situation (d.v.s. ex nunc). I sitt beslut hade kommissionen, liksom i mer normala
fall, till uppgift att foÈ rklara huruvida transaktionen var foÈ renlig med den gemensamma marknaden
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eller ej Ð inte om saÊ var fallet vid naÊgon foÈ rfluten tidpunkt. Det var daÈrfoÈ r noÈ dvaÈndigt att foÈ reta en
helt ny konkurrensraÈ ttslig bedoÈ mning som baserades paÊ fakta gaÈ llande den raÊdande marknadssitu-
ationen, inklusive foÈ r de delar av det omtvistade beslutet som faststaÈ lldes av EG-domstolen (t.ex.
marknadsdefinitionerna). HaÈrav foÈ ljde att den ursprungliga anmaÈlan var ofullstaÈndig vid tiden foÈ r
domen.

178. Man ansaÊg det dock vara noÈ dvaÈndigt med ett undantag fraÊn ex nunc-principen i den
konkurrensraÈttsliga bedoÈ mningen av ºkonkursfoÈ rsvaretº (failing company defence), som parterna
ursprungligen argumenterade foÈ r, eftersom den situation som den haÈnfoÈ rde sig till inte laÈngre var foÈ r
handen och inte kunde omskapas. Det foÈ rvaÈrvade foÈ retaget MdK omstrukturerades och omvandlades
daÈrefter till aktiebolag enligt tysk lagstiftning och det skulle ha varit omoÈ jligt att avskilja denna
nyskapade ekonomiska enhet i sina tidigare bestaÊndsdelar foÈ r en bedoÈ mning Ð t.ex. foÈ r att avgoÈ ra
huruvida det kunde ha funnits alternativa koÈ pare.

179. NaÈr kommissionen mottagit en fullstaÈndig anmaÈlan gjordes paÊ vanligt saÈtt en inledande
proÈ vning av aÈrendet paÊ ovanstaÊende grundvalar. Kommissionen fann daÈrvid att naÊgon dominerande
staÈ llning under nuvarande omstaÈndigheter troligtvis inte skulle tillskapas eller staÈrkas paÊ de relevanta
marknaderna, vilka liksom tidigare var marknaderna foÈ r produkter baserade paÊ potaska (kalium-
klorid) foÈ r anvaÈndning inom jordbruket i Tyskland och i oÈ vriga EU. I Tyskland kvarstod de facto
monopolet foÈ r Kali u. Salz GmbH. Av de skaÈ l som anges i kommissionens ursprungliga beslut och som
sedermera faststaÈ lldes av EG-domstolen (bl.a. ºkonkursfoÈ rsvaretº, som (se ovan) skulle proÈ vas ex
tunc) skulle dock den foÈ reslagna koncentrationen inte leda till en foÈ rsaÈmring av marknadens
konkurrensstruktur. Dessutom saÈnde SCPA nu ocksaÊ leveranser till Tyskland till foÈ ljd av att de
kommersiella banden mellan SCPA och Kali u. Salz hade upphoÈ rt. I oÈ vriga EU laÊg parternas
kombinerade marknadsandel nu under 50 %, och den exportkartell som observerades vid den
ursprungliga undersoÈ kningen hade upphoÈ rt, liksom de naÈra kommersiella banden mellan Kali u. Salz
och huvudkonkurrenten SCPA. Kali u. Salz GmbH hade nu etablerats som oberoende konkurrent i
Frankrike. FoÈ ljaktligen godkaÈndes transaktionen (artikel 6.1 b i foÈ rordningen).

BoÈ ter foÈ r oÈ vertraÈdelse av foÈ rordningen

180. Under 1998 aÊ lade kommissionen foÈ r foÈ rsta gaÊngen ett foÈ retag att betala boÈ ter foÈ r att det
underlaÊ tit att i tid anmaÈla en koncentration som omfattas av koncentrationsfoÈ rordningen och foÈ r att
det verkstaÈ llt koncentrationen utan kommissionens godkaÈnnande. I februari aÊ lades det koreanska
foÈ retaget Samsung boÈ ter om sammanlagt 33 000 ecu foÈ r att det foÈ rvaÈrvat AST Research Inc (AST) 87.
Transaktionen anmaÈldes till kommissionen i april 1997. Enligt den information kommissionen har
tillgaÊng till hade Samsung dock foÈ rvaÈrvat kontrollen oÈ ver AST paÊ det saÈ tt som avses i koncentra-
tionsfoÈ rordningen redan i januari 1996 eller tidigare. I foÈ rordningen (artikel 4) kraÈvs det att en
koncentration skall anmaÈlas senast en vecka efter den haÈndelse, exempelvis foÈ rvaÈrvet av ett
kontrollerande inflytande i ett foÈ retag, som foÈ ranlett koncentrationen. Dessutom faÊr koncentrationen
inte genomfoÈ ras foÈ rraÈn den har godkaÈnts, medan detta foÈ rvaÈrv daÈremot hade slutfoÈ rts och genomfoÈ rts
en tid innan det anmaÈldes. NaÈr kommissionen faststaÈ llde boÈ tesbeloppet beaktade den som en
foÈ rmildrande omstaÈndighet att konkurrensen inte hade skadats, att oÈ vertraÈdelsen inte hade varit
avsiktlig och att parterna slutligen hade anmaÈlt transaktionen samt att Samsung hade erkaÈnt
oÈ vertraÈdelserna och samarbetat med kommissionen i dess undersoÈ kningar. OÈ vertraÈdelserna hade dock
paÊgaÊtt under en laÈngre tid. Dessutom kunde Samsung, som ett viktigt foÈ retag med en betydande
verksamhet i Europa, foÈ rutsaÈ ttas kaÈnna till gemenskapens regler om koncentrationskontroll.

87 AÈ rende nr IV/M 970.
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BoÈ tesbeloppet sattes dock relativt laÊgt av haÈnsyn till ovannaÈmnda omstaÈndigheter och daÈrfoÈ r att det
var foÈ rsta gaÊngen kommissionen vidtog en saÊdan aÊtgaÈrd.

Faktaruta 7: GenomfoÈ rande av den nya artikel 2.4 i foÈ rordningen om kontroll av foÈ retagskoncen-
trationer

Den nya koncentrationsfoÈ rordningen traÈdde i kraft den 1 mars 1998. Den innefattar ett antal
aÈndringar som utstraÈcker dess tillaÈmpningsomraÊde till sjaÈ lvstaÈndigt fungerande samriskfoÈ retag.
AÈ ndringen innebaÈr att koncentrationsfoÈ rordningen numera omfattar ett antal samriskfoÈ retag som
tidigare skulle ha undersoÈ kts enligt foÈ rordning nr 17/62.

Artikel 2.4 aÈr tillaÈmplig paÊ alla samriskfoÈ retag som innebaÈr en koncentration enligt artikel 3, dock
endast om de ºhar till syfte eller resultat att samordna konkurrensbeteendet hos foÈ retag som foÈ rblir
sjaÈ lvstaÈndigaº. I 26 av de 76 beslut som fattades i aÈrenden om samriskfoÈ retag under 1998 kraÈvdes
det en bedoÈ mning enligt artikel 2.4. De grundligaste undersoÈ kningarna gjordes i aÈrenden paÊ tele-
och Internet-omraÊdet. Hittills har ett enda aÈrende (IV/M.1327 Ð Canal+/ CDPQ/ BankAmerica av
den 3 december 1998, se nedan) inbegripit korrigerande aÊtgaÈrder foÈ r att undanroÈ ja betaÈnkligheter
med avseende paÊ artikel 2.4. Kommissionen inledde den andra fasen av en undersoÈ kning i ett annat
aÈrende (JV.15, BT AT &T, se nedan).

I aÈrendet Canal+/CDPQ/BankAmerica uppdagades spridningseffekter paÊ en marknad foÈ re
samriskfoÈ retaget, naÈmligen marknaden foÈ r foÈ rsaÈ ljning av tv-raÈ ttigheter i Spanien (aÈven om den
anmaÈlda transaktionen gaÈ llde den efterfoÈ ljande marknaden i Frankrike). Canal+ hade en stark
staÈ llning paÊ den spanska marknaden foÈ r betal-tv och i det foÈ regaÊende marknadsledet foÈ r
programutbud. Det konstaterades att den anmaÈlda transaktionen, genom styrkebalansen i
samriskfoÈ retaget, gav Canal+ ett starkt incitament att gynna Cableuropa (kontrollerat av CDPQ
och BankAmerica) vid foÈ rsaÈ ljningen av betal-tv-raÈ ttigheter i Spanien. De korrigerande aÊtgaÈrder
som godtagits kommer att eliminera risken foÈ r att andra konkurrenter diskrimineras paÊ den
spanska betal-tv-marknaden.

AÈ rendet Canal+/ CDPQ/ BankAmerica visar den potentiella tillaÈmpningen av artikel 2.4. FoÈ r det
foÈ rsta skapade eller foÈ rstaÈrkte den anmaÈlda transaktionen inte den dominerande staÈ llningen foÈ r
Canal+, utan ledde snarare till en situation daÈr de ekonomiska foÈ rdelarna foÈ r foÈ retaget skulle
foÈ raÈndras saÊ att det uppstaÊr en oÈ kad risk foÈ r diskriminering gentemot andra betal-tv-operatoÈ rer i
Spanien. FoÈ r det andra utgoÈ r den korrigerande aÊtgaÈrden ett riktmaÈrke foÈ r Canal+ med tanke paÊ

dess framtida beteende paÊ den spanska marknaden foÈ r betal-tv-program, men laÈmnar den anmaÈlda
transaktionen strukturellt ofoÈ raÈndrad. Om artikel 2.4 inte hade funnits, skulle den korrigerande
aÊtgaÈrden ha kunnat vara svaÊrare att godta enligt koncentrationsfoÈ rordningen.

Kommissionen behandlade fyra aÈrenden paÊ Internet-omraÊdet.

AÈ rendet Telia/Telenor/Schibsted aÈr vaÈrt att beskrivas i detalj, eftersom det hjaÈ lpte kommissionen
att faststaÈ lla metoder foÈ r att hantera fraÊgor som beroÈ rs av artikel 2.4 i koncentrationsfoÈ rordningen.
Telia, den tidigare monopoloperatoÈ ren i Sverige, Telenor, den tidigare norska monopoloperatoÈ ren,
och Schibsted, ett norskt foÈ rlags- och programfoÈ retag, bildade ett samriskfoÈ retag foÈ r att
tillhandahaÊ lla InternettjaÈnster via naÈtgraÈnsstationer och framstaÈ lla webbplatser. InternettjaÈnsterna
via naÈtgraÈnsstationer aÈr avsedda att underlaÈ tta Internet-anvaÈndarnas tilltraÈde till programutbudet.
Programutbudet kan tillhandahaÊ llas av den som levererar tjaÈnster via naÈtgraÈnsstationer eller andra
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tredje parter och kan vara antingen avgiftsfritt eller avgiftsbelagt foÈ r anvaÈndaren (vanligen
reklamfinansierat).

Kommissionen fann i sin undersoÈ kning av aÈrendet att tillhandahaÊ llandet av tjaÈnster via
naÈtgraÈnsstationer inte i sig utgjorde en marknad, men att reklam paÊ webbplatser och avgiftsbelagt
programutbud kan betraktas som relevanta marknader. Dessa tvaÊ marknader var relevanta med
avseende paÊ dominerande staÈ llning och framstaÈ llning av webbplatser. FramstaÈ llning av webbplatser
anaÊgs ocksaÊ utgoÈ ra en marknad med betydelse foÈ r en undersoÈ kning av samordnat foÈ rfarande enligt
artikel 2.4, eftersom samriskfoÈ retaget och tvaÊ av moderbolagen (Telia och Telenor) var verksamma
paÊ den marknaden. Den andra betydelsefulla marknaden var tillhandahaÊ llandet av uppringbara
tjaÈnster foÈ r Internetanslutning, daÈr baÊde Telia och Telenor (genom sin andel i det svenska
telefoÈ retaget Telenordia) var verksamma.

I sin undersoÈ kning av transaktionen hade kommissionen tvaÊ olika situationer som den skulle
bedoÈ ma enligt artikel 2.4. FoÈ r det foÈ rsta inbegrep marknaden foÈ r framstaÈ llning av webbplatser att
samriskfoÈ retaget och tvaÊ av moderbolagen var verksamma paÊ samma marknad. Moderbolagens och
samriskfoÈ retagets sammanlagda marknadsandel var mindre aÈn 10 % enligt den smalaste taÈnkbara
och ofoÈ rdelaktigaste marknadsdefinitionen foÈ r parterna. Kommissionen ansaÊg daÈrfoÈ r att aÈven om
moderbolagen skulle samordna sina verksamheter paÊ marknaden i fraÊga, skulle det inte leda till en
avsevaÈrd begraÈnsning av konkurrensen. I den andra delen av sitt resonemang enligt artikel 2,4,
naÈmligen den om marknaden foÈ r uppringbara tjaÈnster foÈ r Internetanslutning i Sverige, fann
kommissionen att marknaden kaÈnnetecknades av stark tillvaÈxt, relativt laÊga intraÈdeshinder och laÊga
kostnader i samband med en oÈ vergaÊng. Telias och Telenordias marknadsandelar paÊ denna marknad
uppgick till 25Ð40% respektive 10Ð25%, men kommissionen fann att dessa marknadsandelar
hade en liten betydelse paÊ en saÊdan tillvaÈxtmarknad och att marknadsstrukturen daÈrfoÈ r inte ledde
till en samordning av konkurrensbeteendet. Dessutom minskades sannolikheten foÈ r samordning
ytterligare av storleken paÊ marknaden foÈ r uppringbara tjaÈnster foÈ r Internetanslutning (som
utgjorde oÈ ver 90 % av intaÈkterna av Internet i Sverige) jaÈmfoÈ rt med storleken paÊ oÈ vriga marknader
daÈr samriskfoÈ retaget skulle vara verksamt. Kommissionen ansaÊg daÈrfoÈ r att det inte fanns naÊgon
sannolikhet foÈ r att moderbolagen skulle samordna sin verksamhet paÊ denna marknad.

Kommissionen bedoÈ mde ocksaÊ aÊ tta aÈrenden paÊ teleomraÊdet som innefattade en undersoÈ kning
enligt artikel 2.4.

Kommissionen beslutade att inleda en noggrann undersoÈ kning av ett planerat samriskfoÈ retag
mellan British Telecommunications och AT&T, tvaÊ av vaÈrldens stoÈ rsta teleoperatoÈ rer. Samrisk-
foÈ retaget kommer att tillhandahaÊlla ett brett sortiment teletjaÈnster till multinationella foÈ re-
tagskunder samt internationella teletjaÈnster till andra operatoÈ rer. Kommissionen beslutade att
utfoÈ ra den andra fasen i en undersoÈ kning om samriskfoÈ retagets inverkan paÊ flera globala
telemarknader och dessutom paÊ naÊgra telemarknader i FoÈ renade kungariket. Efter sin preliminaÈra
undersoÈ kning uttryckte kommissionen betaÈnkligheter om foÈ ljande omraÊden: parternas samman-
lagda staÈ llning paÊ marknaderna foÈ r tillhandahaÊ llande av globala teletjaÈnster till stora multina-
tionella foÈ retag och foÈ r internationella teletjaÈnster till andra operatoÈ rer, moÈ jligheten foÈ r att
bildandet av samriskfoÈ retaget leder till att en dominerande staÈ llning skapas eller foÈ rstaÈrks foÈ r vissa
teletjaÈnster i FoÈ renade kungariket och det planerade samriskfoÈ retagets eventuella effekter i
FoÈ renade kungariket i form av en samordning mellan ACC, ett helaÈgt dotterbolag till AT&T, och
mellan BT och Telewest, som AT&T kommer att kontrollera gemensamt via TCI. Kommissionen
vaÈntas fatta det slutliga beslutet i april 1999.

KONK. RAP. 1998

80 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



De foÈ rsta aÈrendena som kommissionen undersoÈ kt med avseende paÊ de effekter som avses i artikel
2.4 har redan uppvisat en del gemensamma drag. Den relativa storleken paÊ den marknad som
beroÈ rs av artikel 2.4 och paÊ samriskfoÈ retagets marknad, som bedoÈ ms med avseende paÊ en
dominerande staÈ llning, har varit viktig foÈ r att bedoÈ ma sannolikheten foÈ r en samordning. Normalt aÈr
de ekonomiska foÈ rdelarna, och daÈrmed incitamenten, mindre om samriskfoÈ retagets marknad aÈr
betydligt mindre aÈn den marknad som omfattas av artikel 2.4. Detta kan dock inte betraktas som en
tillraÈcklig foÈ rutsaÈ ttning foÈ r att det inte foÈ rekommer samordning mellan moderbolagen. SjaÈ lva
marknadernas beskaffenhet kommer ocksaÊ att spela en roll foÈ r kommissionens bedoÈ mning.
Beskaffenheten hos kopplingarna mellan moderbolagen aÈr ocksaÊ relevant foÈ r avgoÈ randet av
orsakssambandet mellan den anmaÈlda transaktionen och effekterna enligt artikel 2.4, aÈven om
foÈ rekomsten av saÊdana kopplingar inte automatiskt innebaÈr att effekterna uteblir. Andra
omstaÈndigheter borde aÊterigen beaktas innan den analysen kan goÈ ras.

KONK. RAP. 1998

XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG 81



C Ð Statistik

Diagram 4

Antalet slutliga beslut per aÊ r sedan 1992 och antalet anmaÈ lningar
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1 Kommissionen har aÈ ndrat den sifferserie som gaÈ ller slutliga beslut (foÈ rordning (EEG) nr 4064/89) foÈ r att
beakta de beslut som antagits enligt artikel 9.3 (partiellt haÈ nskjutande till medlemsstaterna): +1 beslut
1992, +1 beslut 1994, +6 beslut 1997.
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Diagram 5

Uppdelning efter typ av transaktion (1992-98)
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III Ð STATLIGT STOÈ D

A Ð AllmaÈ n politik

1. Effektivare kontroll av statligt stoÈ d

181. Under 1998 fortsatte kommissionen med sitt initiativ foÈ r att laÈgga om och modernisera
kontrollen av statligt stoÈ d inom ramen foÈ r sin politik paÊ omraÊdet foÈ r statligt stoÈ d. Den sjaÈtte oÈ versikten
oÈ ver statliga stoÈ d i Europeiska gemenskapen inom tillverkningsindustrin och vissa andra sektorer, som
kommissionen antog i juli, omfattar perioden 1994Ð1996 88. Under den perioden utbetalades aÊrligen i
genomsnitt 38 miljarder ecu, vilket motsvarar 3 % av mervaÈrdet eller 1 238 ecu per arbetstillfaÈ lle inom
tillverkningssektorn i unionen med femton medlemsstater. Det framgaÊr av oÈ versikten att beloppen foÈ r
de statliga stoÈ d som utbetalats uppvisar en nedaÊtgaÊende trend efter en topp 1993 och 1994. SaÊsom fallet
var redan i den foÈ regaÊende konkurrensrapporten kan den mest ioÈ gonfallande utvecklingen iakttas i
fraÊga om den fortsatt stora volymen ad hoc-stoÈ d till enskilda foÈ retag, vilka faller utanfoÈ r stoÈ dordningar
foÈ r fraÈmjande av branschoÈ vergripande, sektoriella eller regionala maÊl. Inom sektorerna tillverkning,
finansiella tjaÈnster och lufttransporter sammantagna utgoÈ r ett litet antal individuella stoÈ d med stor
volym en oproportionerligt stor del av de stoÈ d som beviljats. Ad hoc-stoÈ det, som huvudsakligen
beviljas foÈ r undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, oÈ kade fraÊn 6 % av det totala
stoÈ det till dessa sektorer 1992 till 16 % aÊr 1996.

182. HoÈ ga stoÈ dnivaÊer orsakar fortsaÈttningsvis snedvridningar av konkurrensen. Vikten av en strikt
policy och oÈ vervakning i fraÊga om statligt stoÈ d kvarstaÊ r om Europa skall kunna oÈ ka sin
konkurrenskraft paÊ vaÈrldsmarknaderna. Vid Europeiska raÊdets moÈ te i Cardiff understroÈ k medlems-
staterna behovet av att fraÈmja konkurrensen och att minska snedvridningar saÊsom statligt stoÈ d. Endast
paÊ det saÈ ttet kan de fortsatta skillnaderna i stoÈ dnivaÊerna mellan olika medlemsstater minskas, vilket
fraÈmjar uppnaÊendet av ekonomisk och social sammanhaÊllning.

183. Syftet med moderniseringsinitiativet aÈ r att oÈ ka oÈ ppenheten och raÈ ttssaÈ kerheten, att
effektivisera systemet foÈ r kontroll av statligt stoÈ d, att saÈrskilt i stora aÈrenden foÈ rstaÈrka kontrollen av
ad hoc-stoÈ d och att foÈ renkla kontrollsystemet foÈ r mindre viktiga aÈrenden. Under 1998 inriktade
kommissionen sina anstraÈngningar paÊ att foÈ renkla och klargoÈ ra procedurreglerna och paÊ att
koncentrera resurser paÊ en noggrannare undersoÈ kning av de viktigaste aÈrendena. FoÈ r foÈ rsta gaÊngen
sedan foÈ rdraget traÈdde i kraft tillaÈmpade kommissionen artikel 89. I artikeln foÈ reskrivs att raÊdet paÊ

foÈ rslag av kommissionen faÊr anta de foÈ rordningar som behoÈ vs foÈ r kontrollen av statligt stoÈ d.
Kommissionen har lagt fram foÈ rslag till tvaÊ saÊdana foÈ rordningar. Den 16 november 1998 godkaÈnde
raÊdet kommissionens foÈ rslag till procedurfoÈ rordning 89. Den 7 maj 1998 antog raÊdet kommissionens
foÈ rslag till foÈ rordning som ger kommissionen befogenhet att undanta vissa kategorier av
branschoÈ vergripande stoÈ d fraÊn anmaÈlningskraven 90.

184. FoÈ rutom dessa foÈ rordningar antog kommissionen den 11 november ett meddelande om
tillaÈmpningen av reglerna om statligt stoÈ d paÊ aÊtgaÈrder som omfattar direkt beskattning av foÈ retag 91.

88 KOM (1998) 417 slutlig.
89 FoÈ rslag till raÊdets foÈ rordning (EG) om tillaÈmpningsfoÈ reskrifter foÈ r artikel 93 i EG-foÈ rdraget, EGT C 116,

16.4.1998.
90 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillaÈmpningen av artiklarna 92 och 93 i foÈ rdraget om

uppraÈttandet av Europeiska gemenskapen paÊ vissa slag av oÈ vergripande statligt stoÈ d, EGT L 142, 14.5.1998.
91 EGT C 384, 10.12.1998.
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Dessutom antog kommissionen den 22 juli ett meddelande om rambestaÈmmelser foÈ r stoÈ d till
utbildning 92. I juni 1998 antog raÊdet en foÈ rordning om faststaÈ llande av nya regler foÈ r stoÈ d till
varvsindustrin 93. De sektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelserna foÈ r regionalstoÈ d till stora investerings-
projekt aÈr tillaÈmpliga fraÊn och med den 1 september foÈ r en treaÊrsperiod 94.

2. Gruppundantag foÈ r statligt stoÈ d

185. Den 7 maj 1998 antog raÊdet en foÈ rordning som utgoÈ r den raÈttsliga grund som ger kommissionen
moÈ jlighet att genom foÈ rordning undanta vissa typer av branschoÈ vergripande statligt stoÈ d fraÊn
anmaÈlningskravet 95. Dessa gruppundantag kan omfatta stoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag, forskning
och utveckling, miljoÈ skydd, sysselsaÈttning och utbildning samt regionalstoÈ dsordningar. Dessutom kan
kommissionen anta en foÈ rordning avseende regeln om stoÈ d av mindre betydelse. Kommissionen har
boÈ rjat foÈ rbereda gruppundantag.

186. Orsaken till foÈ rordningen aÈr att kommissionen maÊste inrikta sina anstraÈngningar paÊ de viktigare
aÈrendena och boÈ r slippa undersoÈ ka det stora antal aÈ renden som gaÈ ller standardfraÊgor, daÈr
bedoÈ mningen av foÈ renligheten aÈr en ren formalitet. De omraÊden som taÈcks av den behoÈ righetsgivande
foÈ rordningen har en tid varit foÈ remaÊl foÈ r riktlinjer och rambestaÈmmelser. Medlemsstater utformar sina
stoÈ dordningar enligt dessa regler. Erfarenheterna ger daÈrfoÈ r anledning att anta att de branschoÈ ver-
gripande stoÈ daÊtgaÈrderna vanligen aÈr foÈ renliga med den gemensamma marknaden. Kommissionen
foÈ rbehaÊ ller sig dock raÈtten att oÈ vervaka stoÈ daÊtgaÈrderna och att bedoÈ ma huruvida ett stoÈ d aÈr foÈ renligt
med foÈ rdraget. Medlemsstaterna maÊste foÈ ra ett register oÈ ver stoÈ daÊ tgaÈ rder och underraÈ tta
kommissionen genom aÊrliga rapporter. En oriktig tillaÈmpning av reglerna om undantag fraÊn
anmaÈlningsskyldigheten kan, utoÈ ver de nuvarande foÈ ljderna av olagligt stoÈ d enligt kommissionens
foÈ rfaranden, dessutom beivras vid nationella domstolar.

3. ProcedurfoÈ rordningen

187. Kommissionens viktigaste lagstiftningsaÊtgaÈrd under 1998 i fraÊga om dess politik paÊ omraÊdet foÈ r
statligt stoÈ d var kodifieringen av reglerna om kommissionens foÈ rfarande foÈ r kontroll av statligt stoÈ d.
Den 18 februari 1998 antog kommissionen ett foÈ rslag till foÈ rordning 96 paÊ grundval av artikel 88 i EG-
foÈ rdraget i syfte att kodifiera de olika aspekterna paÊ foÈ rfarandet vid kontroll av stoÈ d, och foÈ rstaÈrka
kontrollen daÈr detta visar sig noÈ dvaÈndigt. Vid raÊdets (industri) moÈ te den 16 november 1998 naÊddes ett
politiskt samfoÈ rstaÊnd om foÈ rordningen. RaÊdet kan formellt anta foÈ rordningen i boÈ rjan av 1999 efter det
att Europaparlamentet har avgett sitt yttrande. FoÈ r foÈ rsta gaÊngen kommer gemenskapskontrollen av
statligt stoÈ d att bygga paÊ en grundlaÈggande raÈttsakt som samlar alla procedurregler i en enda och
sammanhaÈngande text.

188. FoÈ rordningen aÈr viktig av tvaÊ skaÈl. FoÈ r det foÈ rsta kodifierar den de olika gaÈ llande foÈ rfarandena,
som grundar sig paÊ kommissionens praxis och domstolens raÈ ttspraxis. DaÈrmed ersaÈ tts alla spridda
regler fraÊn och med nu av en enda text som aÈr oÈ ppen och tvingande. Kodifieringen av alla

92 EGT C 343, 11.11.1998.
93 AÈ nnu ej offentliggjord.
94 EGT C 107, 7.4.1998.
95 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillaÈmpningen av artiklarna 92 och 93 i foÈ rdraget om

uppraÈttandet av Europeiska gemenskapen paÊ vissa slag av oÈ vergripande statligt stoÈ d, EGT L 142, 14.5.1998.
96 FoÈ rslag till raÊdets foÈ rordning (EG) om tillaÈmpningsfoÈ reskrifter foÈ r artikel 93 i EG-foÈ rdraget, EGT C 116,

16.4.1998, s. 13.
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procedurregler i en enda foÈ rordning kommer utan tvekan att paÊverka stoÈ dpolitiken paÊ medellaÊng och
laÊng sikt. FoÈ rutom att foÈ rordningen medfoÈ r raÈ ttssaÈkerhet goÈ r den ocksaÊ reglerna mer tillgaÈngliga och
ger detta politikomraÊde en hoÈ gre profil. Detta boÈ r leda till att alla beroÈ rda parter har stoÈ rre kaÈnnedom
om reglerna och att de blir mer engagerade. FoÈ rordningen begraÈnsar sig dock inte enbart till en
kodifiering av de gaÈ llande foÈ rfarandena. Den ger dessutom kommissionen en moÈ jlighet att foÈ rstaÈrka
kontrollen av stoÈ d i vissa avseenden och ger den nya befogenheter som goÈ r den baÈttre rustad infoÈ r
kampen mot olagliga stoÈ d och missbruk av stoÈ d.

189. Under vissa foÈ rutsaÈ ttningar skulle kommissionen saÊ ledes exempelvis kunna kraÈva att stoÈ d som
beviljats olagligt omedelbart aÊ terbetalas tills vidare till dess att den har fattat ett beslut om stoÈ dets
foÈ renlighet med den gemensamma marknaden. Genom foÈ rordningen aÊ laÈggs kommissionen dessutom i
princip en skyldighet att kraÈva aÊterbetalning av ett stoÈ d som aÈr ofoÈ renligt med den gemensamma
marknaden. Medlemsstaten skall verkstaÈ lla aÊterkravet utan droÈ jsmaÊl enligt foÈ rfaranden i nationell
lagstiftning, foÈ rutsatt att foÈ rfarandena goÈ r det moÈ jligt att omedelbart och effektivt verkstaÈ lla
kommissionens beslut. Dessutom maÊste medlemsstaten vidta alla noÈ dvaÈndiga aÊ tgaÈrder, aÈven
interimistiska, foÈ r att naÊ detta resultat.

En annan nyhet som infoÈ rts genom foÈ rordningen aÈr att kommissionen kan goÈ ra kontrollbesoÈ k paÊ plats
om den hyser allvarliga tvivel angaÊende huruvida beslut om godkaÈnnande av stoÈ d efterlevs.
Medlemsstaterna skall ge kommissionens tjaÈnstemaÈn den handraÈckning dessa behoÈ ver foÈ r att kunna
utfoÈ ra kontrollen.

Genom foÈ rordningen infoÈ rs en preskriptionsfrist paÊ tio aÊr foÈ r att garantera raÈ ttssaÈkerheten i fraÊga om
olagliga stoÈ d som beviljats foÈ r laÈnge sedan. Kommissionen kommer inte laÈngre att kraÈva aÊterbetalning
av ett stoÈ d om tio aÊr gaÊtt sedan det beviljades.

190. Slutligen har foÈ rordningen aÈven till syfte att paÊskynda foÈ rfarandena. DaÈrfoÈ r infoÈ rs det en
tidsfrist paÊ 18 maÊnader foÈ r det formella granskningsfoÈ rfarandet. Tidsfristen boÈ rjar loÈ pa naÈr foÈ rfarandet
inleds. FoÈ r naÈrvarande aÈr det inte faststaÈ llt inom vilken tidsfrist ett foÈ rfarande skall slutfoÈ ras. NaÈr
tidsfristen loÈ pt ut faÊr medlemsstaten begaÈra att kommissionen fattar ett beslut, vilket kommissionen
skall goÈ ra inom tvaÊ maÊnader efter att ha mottagit begaÈran. I samma syfte, det vill saÈga att foÈ rkorta
beslutsfoÈ rfarandet, foÈ reskrivs det i foÈ rordningen att tillkaÈnnagivandena om att ett foÈ rfarande inletts i
fortsaÈ ttningen skall offentliggoÈ ras endast paÊ det giltiga spraÊket, aÊ tfoÈ ljt av en sammanfattning paÊ oÈ vriga
spraÊk. DaÈremot skall de slutliga besluten aÈven i fortsaÈ ttningen offentliggoÈ ras i sin helhet paÊ samtliga
spraÊk.

4. Statligt stoÈ d som ingaÊr i skatteordningar

191. Kommissionens meddelande om tillaÈmpningen av reglerna om statligt stoÈ d paÊ aÊ tgaÈrder som
omfattar direkt beskattning av foÈ retag 97 aÈr i linje med kommissionens aÊtagande att utoÈ va en straÈng
kontroll av statligt stoÈ d i alla dess former. AÊ tagandet loÈ per parallellt med de anstraÈngningar som
medlemsstaterna inom uppfoÈ randekodsgruppen gjort foÈ r att faÊ skadlig skattekonkurrens att upphoÈ ra.
Kommissionen kommer paÊ grundval av detta meddelande att bedoÈ ma eller omproÈ va alla saÈrskilda
skatteordningar i medlemsstaterna fraÊn fall till fall. I meddelandet faststaÈ lls kriterier foÈ r vilka
skatteaÊ tgaÈ rder som skall omfattas av reglerna om statligt stoÈ d och skisseras foÈ ljderna i
procedurhaÈnseende.

97 EGT C 384, 10.12.1998.
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192. Enligt dokumentet maÊste en skattefoÈ rmaÊn vara specifik i den meningen att den gynnar vissa
foÈ retag eller viss tillverkning foÈ r att den skall omfattas av reglerna foÈ r statligt stoÈ d. SkattefoÈ rmaÊnen
kan beviljas i olika former, daÈribland laÈgre skattesatser, skatteavdrag, oÈ veravskrivning eller
avskrivning av skatteskuld. Enligt meddelandet kommer en skattefoÈ rdel att betraktas som saÈrskild
naÈr den haÈrroÈ r fraÊn ett undantag fraÊn de allmaÈnt tillaÈmpliga skattereglerna, om inte detta undantag
beraÈttigas av systemets art eller funktion, eller haÈrroÈ r fraÊn en skoÈ nsmaÈssig praxis fraÊn skattemyndig-
heternas sida. Skatteregler som exempelvis avser en viss region eller en viss sektor eller en viss
funktion inom ett foÈ retag (saÊsom finansiella tjaÈnster) kommer att betraktas som saÈrskilda enligt
reglerna om statligt stoÈ d. I aÈrendena om den irlaÈndska bolagsskatten 98 har kommissionen redan gjort
klart att den inte laÈngre betraktar foÈ rmaÊnsbehandlingen av tillverkningssektorn paÊ tjaÈnstesektorns
bekostnad som en allmaÈn aÊtgaÈrd. Utvecklingen av begreppet statligt stoÈ d oÈ ver tiden och den striktare
tolkningen av artikel 87 i EG-foÈ rdraget kan leda till en revidering av tidigare kommissionsbeslut. I saÊ

fall skulle kommissionen foÈ reslaÊ laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88.1 i EG-foÈ rdraget.

B Ð StoÈ dbegreppet

193. Allt statligt stoÈ d som uppfyller samtliga fyra parametrar enligt artikel 87.1 i EG-foÈ rdraget aÈr i
princip ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden. NaÈrmare bestaÈmt maÊste ett stoÈ d, foÈ r att omfattas
av artikel 87.1, i) ge stoÈ dmottagaren en ekonomisk foÈ rdel, (ii) beviljas av staten eller med statliga
medel, (iii) beviljas selektivt till ºvissa foÈ retagº eller foÈ r ºviss produktionº och daÈrmed snedvrida
konkurrensen samt (iv) paÊverka handeln mellan medlemsstaterna. I vilken form stoÈ det beviljas
(bidrag, raÈntesubvention, skattelaÈ ttnad, laÊnegaranti osv.) aÈr inte relevant foÈ r tillaÈmpningen av artikel
87.

194. FaststaÈ llandet av vilka stoÈ daÊtgaÈrder som utgoÈ r statligt stoÈ d enligt artikel 87.1 aÈr av intresse foÈ r
de nationella myndigheterna, som enligt artikel 88.3 aÈr skyldiga att underraÈtta kommissionen om alla
planer paÊ att vidta eller aÈndra stoÈ daÊtgaÈrder. FraÊgan blir viktig foÈ r laÈnder som haÊller paÊ att foÈ rhandla
om att infoÈ rliva gemenskapens regelverk i sitt raÈ ttssystem infoÈ r en anslutning till EU. Definitionen aÈr
viktig ocksaÊ foÈ r nationella domstolar som aÈr behoÈ riga att avgoÈ ra om ett statligt stoÈ d foÈ religger och om
detta aÈr lagligt, och som ocksaÊ getts behoÈ righet att formulera och rikta fraÊgor foÈ r foÈ rhandsavgoÈ rande
till EG-domstolen i enlighet med artikel 234 i EG-foÈ rdraget. Slutligen har det avgoÈ rande betydelse att
vaÈgledning om definitionen av statligt stoÈ d ges potentiella stoÈ dmottagare som ombeds att noggrant
undersoÈ ka om det stoÈ d de aÈr beraÈttigade till aÈr lagligt.

Under 1998 fattade kommissionen ett antal beslut som aÈr intressanta med avseende paÊ stoÈ dbegreppet.
Besluten beskrivs nedan.

1. FoÈ rdelar som ges ett eller flera foÈ retag

195. En ekonomisk foÈ rdel kan ges paÊ maÊnga olika saÈtt och under maÊnga olika omstaÈndigheter.
FoÈ rstainstansraÈ tten ansaÊg i maÊ l Ladbroke 99 att den franska budgetministerns beslut att tillaÊ ta foÈ retaget
Pari Mutuel Urbain (PMU) att bevilja uppskov med betalningen av en del av statens andel av
avgifterna foÈ r insatser i haÈstkapploÈ pningar leder till att denna organisation beviljas en ekonomisk
foÈ rdel och daÈrmed staÈrker sin staÈ llning paÊ vadslagningsmarknaden, baÊde nationellt och utomlands.

98 MaÊl E 1/98 och 2/98, EGT C 395, 18.12.1998.
99 T-67/94 Ladbroke Racing Ltd mot kommissionen, [1998] REG II-1.

KONK. RAP. 1998

88 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



196. I aÈrendet Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato faststaÈ llde kommissionen att offentligt
kontrollerade foÈ retag kan ges en ekonomisk foÈ rdel genom ingaÊende av ensamraÈttsavtal om
tillhandahaÊllande av tjaÈnster eller produkter till staten, om de priser som betalas inom ramen foÈ r
dessa avtal aÈr hoÈ gre aÈn gaÈngse marknadspriser 100. Det aÈr moÈ jligt att avtalen helt enkelt bidrar till att
haÊ lla stoÈ dmottagarnas verksamhet vid liv och eventuellt ge dem en moÈ jlighet att korssubventionera sin
affaÈrsverksamhet. Mottagaren aÈr verksam i myntpraÈglingsbranschen, som inte aÈr foÈ remaÊl foÈ r handel
inom gemenskapen. FoÈ retaget vann dock tvaÊ kontrakt med laÈnder utanfoÈ r EU, och misstaÈnktes foÈ r att
ha besegrat sina europeiska konkurrenter genom korssubventionering.

197. I sitt beslut om undsaÈttningsstoÈ d till Case di Cura Riunite 101 ansaÊg kommissionen att
beviljandet av en statsgaranti till det italienska haÈlsoinstitutet inte gav det naÊgon ekonomisk foÈ rdel.
Med beaktande av att stoÈ dmottagarens svaga finansiella staÈ llning inte skulle ge det naÊgon moÈ jlighet att
faÊ laÊn paÊ marknaden, ansaÊg kommissionen att inslaget av stoÈ d motsvarade hela det kreditbelopp som
beviljats till foÈ ljd av denna garantimekanism. Staten var dock Case di Curas stoÈ rsta kund och var
skyldig foÈ retaget ett betydande belopp som haÈrroÈ rde fraÊn normala affaÈrstransaktioner och som var fyra
gaÊnger stoÈ rre aÈn den garanterade krediten. Eftersom staten, till skillnad fraÊn alla andra gaÈ ldenaÈrer
under liknande omstaÈndigheter, inte kunde underkastas likvideringsfoÈ rfarande, hade Case di Cura en
betydande nackdel jaÈmfoÈ rt med sina konkurrenter som saÊ lde tjaÈnster till privata kunder. Garantin
beviljades endast till och med det att staten aÊterbetalar sina utestaÊende skulder. I detta fall beviljade
staten inte foÈ retaget naÊgot oberaÈttigat stoÈ d utan minskade endast en del av de ekonomiska
nackdelarna som den sjaÈ lv hade orsakat foÈ retaget genom att inte aÊterbetala sina utestaÊende skulder.

198. En ekonomisk foÈ rdel kan uppnaÊs till foÈ ljd av de villkor paÊ vilka foÈ retagen har tilltraÈde till eller
anvaÈnder infrastrukturer. FoÈ retag som ges moÈ jlighet att utnyttja en utvecklad infrastruktur exempelvis
genom att flytta till ett industriomraÊde faÊr en gratisfoÈ rmaÊn om de inte betalar naÊgon avgift. I sitt beslut
att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende ett stoÈ dpaket som de oÈ sterrikiska myndigheterna
beviljat Lenzing Lyocell 102, konstaterade kommissionen att vissa infrastrukturer hade utvecklats
saÈrskilt foÈ r detta foÈ retag och ifraÊgasatte om en privat investerare som driver ett industriomraÊde skulle
tillhandahaÊlla ett foÈ retag skraÈddarsydd infrastruktur utan krav paÊ ersaÈ ttning.

199. FramfoÈ r allt i fraÊga om sanering av industrianlaÈggningar beaktar kommissionen principen om
att foÈ rorenaren betalar och i tillaÈmpliga fall gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till miljoÈ skydd 103.
I ett aÈrende angaÊende statligt stoÈ d som beviljades ett foÈ retag som utfoÈ rde saneringsarbeten vid en
industrianlaÈggning ansaÊg kommissionen att anlaÈggningens aÈgare fick en ekonomisk foÈ rdel i form av
inbesparade saneringskostnader. Enligt nationell lagstiftning har markaÈgaren ett subsidiaÈrt ansvar naÈst
efter foÈ rorenaren. I aÈrendet i fraÊga hoÈ ll det foÈ rorenande foÈ retaget paÊ att avvecklas och det hade
upphoÈ rt med all verksamhet. Man kunde daÈrfoÈ r anta att foÈ rorenaren inte laÈngre skulle ha naÊgon foÈ rdel
av saneringen 104.

200. Mer allmaÈnt i fraÊga om beviljandet av statligt stoÈ d till byggherrar konstaterades det i fraÊga om
stoÈ dordningen till foÈ rmaÊn foÈ r English Partnerships att finansiering foÈ r att taÈcka det beraÈknade
underskottet mellan vaÈrdet paÊ den icke-utbyggda tillgaÊngen plus kostnaden foÈ r dess utbyggnad samt
det paÊstaÊtt laÈgre vaÈrdet paÊ det slutfoÈ rda projektet utgjorde statligt stoÈ d i den mening som avses i artikel

100 C 64/98 (f.d. NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italien, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
101 N 461/97, Italien, EGT C 149, 15.5.1998.
102 C 61/98 (f.d. NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, OÈ sterrike, EGT C 9, 13.1.1999.
103 EGT C 72, 13.3.1994.
104 C 24/98 (f.d. N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, OÈ sterrike, EGT C 201, 27.6.1998.
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87.1 Den finansiering som tillhandahaÊllits enligt denna stoÈ dordning aÈr avsedd att ge investerare/
byggare ett maÈtbart incitament att utfoÈ ra arbeten vid en anlaÈggning som avskraÈcker privata investerare
paÊ grund av sitt daÊ liga skick och sitt oattraktiva laÈge 105.

201. Kommissionen har regelbundet tillaÈmpat principen om en privat investerare i en marknads-
ekonomi. PaÊ grundval av detta kriterium bedoÈ mer kommissionen om staten, naÈr den stoÈ djer offentliga
foÈ retag eller privata foÈ retag som den aÈr delaÈgare i, goÈ r det paÊ foÈ rmaÊnligare villkor aÈn en privat
investerare som utoÈ var sin verksamhet paÊ normala marknadsvillkor. I saÊ fall inbegriper aÊtgaÈrderna
statligt stoÈ d i den mening som avses i artikel 87.1. FoÈ rstainstansraÈ tten meddelade tvaÊ utslag angaÊende
tillaÈmpningen av detta kriterium. I maÊ l Cityflyer Express 106 ansaÊg den att om kommissionen faststaÈ ller
att en privat investerare inte skulle ha agerat paÊ samma villkor som staten, maÊste den ytterligare
undersoÈ ka vilka villkor som skulle ha varit tillfredsstaÈ llande foÈ r den private investeraren. I maÊ let BP
Chemicals 107 ansaÊg foÈ rstainstansraÈ tten att aÈven om staten redan tvaÊ gaÊnger har foÈ rvaÈrvat aktier i ett
foÈ retag och daÈrmed beviljat det foÈ retaget stoÈ d tvaÊ gaÊnger, boÈ r detta inte automatiskt innebaÈra att ett
tredje foÈ rvaÈrv av aktier inte kan komma i fraÊga av egen foÈ rtjaÈnst som en fristaÊende investering och
undersoÈ kas utifraÊn kriteriet om en privat investerare i en marknadsekonomi. I det ifraÊgavarande maÊlet
begaÈrde dock foÈ rstainstansraÈ tten att kommissionen skulle avgoÈ ra om en privat investerare skulle ha
gjort ett tredje foÈ rvaÈrv, med beaktande av att de tvaÊ foÈ rsta foÈ rvaÈrven var oloÈ nsamma.

202. Kommissionen fann i aÈrendet Ponsal 108 att det inte var fraÊga om stoÈ d naÈr ett foÈ retag i
likvidation befriades fraÊn offentliga skulder. Slutsatsen grundade sig paÊ alternativa beraÈkningar som
laÈmnades av den nationella myndigheten och som bekraÈftade att andra likvidationssaÈtt som den
nationella lagstiftningen moÈ jliggoÈ r skulle ha medfoÈ rt aÈnnu stoÈ rre foÈ rluster. Myndigheterna bevisade
ocksaÊ att de till fullo hade foÈ ljt den nationella konkurslagstiftningen.

203. NaÈr kommissionen bedoÈ mde foÈ rsaÈ ljningspriset paÊ ett offentligt staÊ lfoÈ retag bedoÈ mde den 109, paÊ

grundval av en ingaÊende undersoÈ kning av de tvaÊ metoder som oberoende revisorer anvaÈnder,
naÈmligen en uppskattning av tillgaÊngarna eller en uppskattning av det framtida kassafloÈ det, att
kriteriet om en privat investerare i en marknadsekonomi uppfylldes. PrisnivaÊerna beraÈknades enligt ett
pessimistiskt och ett optimistiskt scenario. Det verkliga priset ansaÊgs motsvara marknadsnivaÊn,
eftersom det rymdes inom det intervallet. Argumentet att det gav ett mervaÈrde naÈr foÈ retaget
introducerades paÊ nytt paÊ boÈ rsen bevisar efter haÈndelsen i fraÊga att analysen ovan var giltig, men aÈr
inte i sig ett tillraÈckligt bevis foÈ r att kriteriet om en privat investerare i en marknadsekonomi
uppfylldes och att foÈ rekomsten av stoÈ d daÈrfoÈ r kan uteslutas.

204. NaÈr kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 med avseende paÊ att det
offentliga franska foÈ retaget EDF beviljat vissa pappersbruk extra foÈ rmaÊnliga eltariffer 110, undersoÈ kte
den bland annat om det fanns naÊgon affaÈrslogik i EDF:s beteende. Kommissionen tvivlade paÊ huruvida
detta diskriminerande beteende beraÈttigades av naÊgon logisk affaÈrsmaÈssig grund, som exempelvis att
taÈvla med konkurrenterna om kunder och samtidigt lyckas taÈcka aÊtminstone roÈ rliga kostnader och
vissa fasta kostnader.

105 E 2/97 English Partnerships, FoÈ renade kungariket.
106 MaÊl T-16/96 Cityflyer Express LtD mot kommissionen [1998] REG II-757.
107 MaÊl T-11/95 BP Chemicals Ltd mot kommissionen [1998], aÈnnu ej offentliggjort i REG.
108 C 32/97, Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal) mot Commerical Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), aÈnnu ej

offentliggjort i EGT.
109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð de offentliga myndigheternas koÈ p av foÈ retaget, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
110 C 39/98 (f.d. NN 53/98) EDF:s stoÈ d till vissa foÈ retag inom pappersindustrin, aÈnnu ej offentliggjort.
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205. I tvaÊ aÈrenden som gaÈ llde foÈ retag som anfoÈ rtrotts tillhandahaÊ llandet av en tjaÈnst av allmaÈnt
ekonomiskt intresse (byggandet av ett naturgasnaÈt samt gasdistribution i Danmark) 111 ansaÊg
kommissionen att ett antal skattelaÈttnader som beviljats foÈ retagen utgjorde statligt stoÈ d i den mening
som avses i artikel 87.1. SkattelaÈ ttnaden erbjoÈ ds foÈ retag som inte hade valts genom ett offentligt
anbudsfoÈ rfarande, foÈ r att kompensera foÈ r deras kostnader foÈ r startinvesteringar i byggandet och
utbyggnaden av naturgassystemet. Kommissionen beslutade dock att godkaÈnna stoÈ det paÊ grundval av
artikel 86.2 i EG-foÈ rdraget, eftersom det visades att tillaÈmpningen av konkurrensreglerna skulle hindra
stoÈ dmottagarna fraÊn att utfoÈ ra de saÈrskilda uppgifter de anfoÈ rtrotts. NaÈr kommissionen tillaÈmpade
artikel 86.2 godtog den att handeln inte skulle paÊverkas i en omfattning som strider mot
gemenskapsintresset, huvudsakligen daÈrfoÈ r att aÊ tgaÈrderna i fraÊga skulle anmaÈlas paÊ nytt efter aÊr
2000 i samband med genomfoÈ randet av det EG-direktiv som syftar till en avreglering av den inre
marknaden foÈ r naturgas 112.

2. Medlens ursprung

206. EG-domstolen undersoÈ kte ett antal foÈ renade maÊl med avseende paÊ beviljandet av en foÈ rmaÊn
lagstiftningsvaÈgen. Det handlade om foÈ retag som undantogs fraÊn den allmaÈnna tillaÈmpningen av
foÈ rordningar om tidsbegraÈnsade arbetsavtal. Domstolen ansaÊg att undantaget varken direkt eller
indirekt oÈ verfoÈ rde statliga resurser till foÈ retaget i fraÊga 113.

3. Kriteriet om vissa foÈ retag eller viss produktion

207. Det aÈr viktigt framfoÈ r allt i fraÊga om beskattning eller socialpolitiska aÊtgaÈrder att skilja mellan
en situation daÈr stoÈ d aÈr avsett foÈ r vissa foÈ retag eller viss tillverkning paÊ det saÈ tt som specificeras i
artikel 87.1 och en situation daÈr aÊtgaÈrderna i fraÊga har en inverkan tvaÈrs genom sektorerna och syftar
till att gynna hela ekonomin. I det sistnaÈmnda fallet aÈr det inte fraÊga om statligt stoÈ d i den mening som
avses i artikel 87.1, utan om en allmaÈn aÊtgaÈrd.

208. I sin dom i maÊlet Ladbroke 114 hade foÈ rstainstansraÈ tten en moÈ jlighet att gaÊ naÈrmare in paÊ

specificitetskriteriet. Det faktum att ett stoÈ d som beviljas en ekonomisk aktoÈ r indirekt kan gynna
andra aktoÈ rer som i sin verksamhet aÈr beroende av stoÈ dmottagarens verksamhet aÈr inte tillraÈckligt foÈ r
att faststaÈ lla att stoÈ det aÈr en allmaÈn aÊtgaÈrd som inte omfattas av artikel 87.1. Det kan moÈ jligen ge
utrymme foÈ r att tillaÊ ta ett undantag enligt artikel 87.3 c (stoÈ d foÈ r att underlaÈ tta utveckling av vissa
naÈringsverksamheter). FoÈ retaget Pari Mutuel Urbain (PMU) har ensam behoÈ righet att organisera en
viss typ av vadslagning vid haÈstkapploÈ pningar i Frankrike och aÈr foÈ remaÊl foÈ r en skattefoÈ rordning som
specifikt gaÈ ller sektorn foÈ r haÈstkapploÈ pningar i Frankrike. FoÈ rstainstansraÈ tten var enig med
kommissionen om att de saÈrskilda foÈ rordningar som undersoÈ ktes i detta aÈrende inte boÈ r betraktas
som en avvikelse fraÊn de allmaÈnna skattereglerna, utan boÈ r ses mot bakgrund av det skattesystem som
tillaÈmpas inom sektorn foÈ r haÈstkapploÈ pningar. Dessutom ansaÊg foÈ rstainstansraÈ tten att det aÈr irrelevant
foÈ r tolkningen av artikel 87.1 om aÊtgaÈrderna aÈr av tillfaÈ llig eller bestaÊende art. OcksaÊ det faktum att
aÊ tgaÈrderna inte gaÈ llde en ad hoc-transaktion var irrelevant enligt vedertagen raÈttspraxis. Det vill saÈga
endast stoÈ dets effekter, inte dess orsaker eller syften, har betydelse foÈ r att avgoÈ ra om det aÈr fraÊga om
statligt stoÈ d.

111 N 449a/97 och NN 50/98, aÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r naturgassektorn i Danmark, aÈnnu ej offentliggjorda i EGT.
112 Europaparlamentets och raÊdets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998, EGT L 245, 4.9.1998.
113 MaÊlen C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido m.fl. mot Ente Poste Italiane [1998] REG I-2629.
114 MaÊl T-67/94, se ovan.
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209. Betalningar som goÈ rs till fristaÈ llda arbetstagare vid ett konkursfoÈ retag efter det att deras
anstaÈ llningskontrakt loÈ pt ut foÈ r att de skall garanteras ett aÈndamaÊlsenligare arbetsloÈ shetsskydd utgoÈ r
en aÊtgaÈrd som ger dem ett ytterligare skydd som gaÊr utoÈ ver foÈ retagets lagstadgade skyldigheter.
Kommissionen fann i ett aÈrende 115 att en saÊdan aÊtgaÈrd inte innebar att konkursfoÈ retaget fick statligt
stoÈ d, utan att det fick en extra hjaÈ lp som hade en genomgripande gynnsam inverkan paÊ de anstaÈ lldas
socialskydd.

210. I juli undersoÈ kte kommissionen paÊ nytt foÈ rmaÊnsbehandlingen av tillverkningsfoÈ retag i
foÈ rhaÊ llande till tjaÈnstefoÈ retag inom ramen foÈ r det irlaÈndska systemet foÈ r bolagsbeskattning. AÊ r 1980,
naÈr handeln med tjaÈnster var mindre avreglerad aÈn i slutet av 1990-talet, ansaÊg kommissionen att
denna behandling av tillverkningssektorn, som var praktiskt taget den enda sektor som var oÈ ppen foÈ r
konkurrens, utgjorde en allmaÈn aÊtgaÈrd. Enligt kommissionens beslut av den 22 juli 1998 116 med foÈ rslag
till laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88.1 i EG-foÈ rdraget utgjorde denna foÈ rmaÊnsbehandling inte endast
statligt stoÈ d utan ocksaÊ driftsstoÈ d, som inte laÈngre kunde godkaÈnnas med tanke paÊ att Irland foÈ rlorat
sin status som stoÈ dberaÈttigad region enligt artikel 87.3 a. FoÈ rmaÊnsbehandlingen maÊste daÈrfoÈ r upphoÈ ra
genom infoÈ randet av en enhetlig skattesats foÈ r saÊvaÈ l tillverknings- som tjaÈnstesektorn.

4. Snedvridning av konkurrensen och paÊverkan av handeln mellan medlemsstaterna

211. FoÈ rstainstansraÈ tten ansaÊg i maÊ let regionen Flandern mot kommissionen 117 att ocksaÊ smaÊ

foÈ rmaÊner som staten beviljar ett foÈ retag som aÈr verksamt i en sektor som kaÈnnetecknas av stark
konkurrens snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen. FoÈ r att faststaÈ lla om handeln mellan
medlemsstaterna paÊverkas raÈcker det med att avgoÈ ra huruvida stoÈ dmottagarens verksamhet, om ocksaÊ

endast en del av denna, innefattar en betydande handel mellan medlemsstaterna.

212. Kommissionen ansaÊg i ett aÈrende som gaÈ llde en utvidgning av en skattelaÈ ttnadsordning, kallad
skyldigheten att anvaÈnda icke-fossila braÈnslen, till foÈ rmaÊn foÈ r elproducenter som anvaÈnder foÈ rnybara
energikaÈ llor 118, att handeln med elektricitet mellan medlemsstaterna sannolikt skulle paÊverkas, bland
annat vad gaÈ ller handeln mellan FoÈ renade kungariket och Frankrike via foÈ rbindelsen oÈ ver Engelska
kanalen.

213. StoÈ d till foÈ retag foÈ r utlaÈndska direktinvesteringar kan paÊverka handeln mellan medlems-
staterna. Det aÈr moÈ jligt att stoÈ dmottagarens konkurrenter foÈ rsoÈ ker oÈ ka sin marknadsandel i det tredje
landet i fraÊga utan att ta emot stoÈ d. Kommissionen bekraÈftade detta synsaÈtt i sitt slutliga negativa
beslut om det foÈ rsta anmaÈ lda fallet av stoÈ d som beviljats ett stort foÈ retag foÈ r utlaÈndska
direktinvesteringar 119. Kommissionen undersoÈ kte om undantaget enligt artikel 87.3 c var tillaÈmpligt.
Det boÈ r noteras att kommissionen brukar godkaÈnna att smaÊ och medelstora foÈ retag beviljas stoÈ d till
utlaÈndska direktinvesteringar, om stoÈ det beviljas enligt villkoren i riktlinjerna om statligt stoÈ d till smaÊ

och medelstora foÈ retag.

115 C 44/97 (f.d. NN 78/97) stoÈ d till MAGEFESA och dess efterfoÈ ljare, Spanien, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
116 MaÊlen E 1/98 och E 2/98 EGT C 395, 18.12.1998.
117 T-214/95, [1998] REG II-717.
118 N 153/98, foÈ rpliktelse att anvaÈnda icke-fossila braÈnslen foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor (NFFO), FoÈ renade kungariket,

aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
119 C 77/98 (ex. 99/97) LiftGmbH:s (OÈ sterrike) utlaÈndska direktinvesteringar i Kina, aÈnnu ej offentliggjort i EGT, se

kapitel C 3 nedan.
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C Ð Granskning av stoÈ dens foÈ renlighet med den gemensamma
marknaden

1. BranschoÈvergripande stoÈ d

1.1. Forskning och utveckling

214. NaÈr kommissionen tillaÈmpar gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling
fraÊn 1996 120 foÈ rsoÈ ker den framfoÈ r allt foÈ rsaÈkra sig om att de anmaÈlda stoÈ den verkligen anvaÈnds till
forsknings- och utvecklingsprojekt och att stoÈ den utgoÈ r ett incitament att genomfoÈ ra projekten. Under
1998 inledde kommissionen foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget i flera saÊdana aÈrenden om stoÈ d
till forskning och utveckling daÈr det raÊdde osaÈkerhet om aÊtminstone ett av dessa kriterier. AÈ rendena
gaÈ llde elektronik (Sican 121), papper (KNP Leykam 122), foÈ rpackningar (BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH 123) och skrivare (OceÂ N.V. 124).

215. I aÈrendet Sican fann kommissionen, efter det att klagomaÊl framfoÈ rts, att ett stoÈ d paÊ mer aÈn 100
miljoner ecu hade beviljats utan att de tyska myndigheterna anmaÈlt detta. Dessutom kunde
kommissionen utifraÊn informationen fraÊn de tyska myndigheterna inte bedoÈ ma stoÈ dets foÈ renlighet
med gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling. I aÈrendet OceÂ beslutade
kommissionen att inleda ett formellt foÈ rfarande, eftersom den hyste allvarliga tvivel om huruvida det
arbete som utfoÈ rts kunde definieras som forskning och utveckling. Den information som oÈ versaÈnts till
kommissionen tydde paÊ att det stoÈ d som foÈ reslagits av de nederlaÈndska myndigheterna skulle beviljas
foÈ r arbete som laÊg mycket naÈra marknaden och saÊ ledes inte kunde godkaÈnnas som forskning och
utveckling enligt gemenskapsramarna. De oÈ sterrikiska myndigheterna valde att avstaÊ fraÊn sina planer
paÊ stoÈ d till KNP Leykam. De tyska myndigheterna valde ocksaÊ att aÊ terta sin anmaÈlan i aÈrendet Biotec
och konstaterade att en del av aÈrendet omfattades av en stoÈ dordning som kommissionen godkaÈnt
tidigare samt beslutade att aÊ terkalla resten av det planerade stoÈ det.

216. I flera andra aÈrenden kunde kommissionen konstatera att de anmaÈlda stoÈ den uppfyllde
kriterierna enligt gemenskapsramarna foÈ r stoÈ d till forskning och utveckling, (bland annat vad gaÈller de
planerade projektens karaktaÈr av forskning och utveckling samt stoÈ dens uppmuntrande effekt) och att
de foÈ ljaktligen var foÈ renliga med EG-foÈ rdraget. Som exempel kan naÈmnas stoÈ daÈrendet COMMEND,
som anmaÈldes gemensamt av de franska 125 och nederlaÈndska 126 myndigheterna: Detta EUREKA-
projekt aÈr ett samarbete mellan tyska, oÈ sterrikiska, belgiska, franska och nederlaÈndska tillverkare med
syftet att foÈ rvaÈrva kunnande som till stor del finns i ledet foÈ re utvecklandet av saÈ ljbara produkter.
Projektet motsvarar industriell forskning i den mening som avses i gemenskapsramrana. Det stoÈ d som
beviljats av den franska och den nederlaÈndska regeringen boÈ r moÈ jliggoÈ ra samarbete paÊ gemens-
kapsnivaÊ med ett ambitioÈ st tekniskt projekt som dessutom kommer att leda till en stor spridning av de
resultat som uppnaÊs. Kommissionen ansaÊg daÈrfoÈ r att de stoÈ d som foÈ reslagits foÈ r detta projekt utgjorde
ett incitament foÈ r de stoÈ dmottagande foÈ retagen att oÈ ka sina anstraÈngningar paÊ omraÊdet forskning och

120 EGT C 45, 17.2.1996.
121 C20/98 (f.d. NN 166/97, NN 169/97 och NN 170/97), EGT C 307, 7.10.1998.
122 C23/98 (f.d. N 895/96), EGT C 296, 24.9.1998.
123 C8/98 (f.d. N237/97 och NN151/97), EGT C 219, 15.7.1998.
124 C 18/98 (f.d. N 939/96), EGT C 270, 29.8.1998.
125 N 506/97, EGT C 192, 19.6.1998.
126 N 664/97, EGT C 192, 19.6.1998.
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utveckling och att tillsammans utfoÈ ra arbete som aÈr mer ambitioÈ st och mer riskfyllt aÈn det arbete de
annars hade utfoÈ rt.

1.2. SysselsaÈ ttning och utbildning

217. En av de stora utmaningarna foÈ r kommissionen aÈr att komma paÊ nya saÈtt att foÈ rbaÈttra
sysselsaÈ ttningslaÈget. Det har blivit en gemensam angelaÈgenhet foÈ r medlemsstaterna att fraÈmja en
hoÈ gre sysselsaÈ ttningsgrad. Den nya rubrik om sysselsaÈ ttning som skall infoÈ rlivas i EG-foÈ rdraget kraÈver
att medlemsstaterna utvecklar en samordnad sysselsaÈ ttningsstrategi och en strategi foÈ r att fraÈmja en
yrkeskunnig, utbildad och flexibel arbetskraft och en arbetsmarknad som reagerar paÊ foÈ raÈndringarna i
ekonomin. Den viktiga roll som utbildningen spelar baÊde genom att fraÈmja gemenskapens
konkurrenskraft och genom att skapa och uppraÈtthaÊ lla arbetstillfaÈ llen har uppmuntrat medlems-
staterna att gynna investeringar i utbildning. Kommissionen har inlett flera initiativ paÊ utbildnings-
omraÊdet. Den har aÊtagit sig att integrera utbildningsdimensionen och sin positiva instaÈ llning till denna i
annan gemenskapspolitik, inklusive konkurrenspolitiken.

218. Kommissionen antog den 22 juli 1998 rambestaÈmmelser foÈ r stoÈ d till utbildning 127. I dessa
klargoÈ rs foÈ r det foÈ rsta under vilka omstaÈndigheter offentlig finansiering som beviljas foÈ retag foÈ r
utbildning av deras anstaÈ llda omfattas av konkurrensreglerna i fraÊga om statligt stoÈ d. Endast en
mycket liten del av den offentliga finansiering som beviljas foÈ r utbildning av anstaÈ llda omfattas i
realiteten av rambestaÈmmelserna. De flesta statliga aÊtgaÈrder paÊ detta omraÊde aÈr inte stoÈ d enligt artikel
87.1, utan allmaÈnna aÊtgaÈrder. Detta aÈr fallet med de aÊtgaÈrder som direkt riktar sig till arbetstagare,
oavsett vid vilket foÈ retag de arbetar, eller som aÈr oÈ ppna foÈ r alla foÈ retag utan diskriminering,
exempelvis genom skatteincitament. SaÊdana aÊtgaÈrder utgoÈ r inget konkurrensproblem, utan tvaÈrtom
uppmuntras de av kommissionen.

219. Om det statliga stoÈ det daÈremot gynnar enbart vissa foÈ retag genom att minska deras kostnader
foÈ r att utbilda sina anstaÈ llda, ger det dem en foÈ rdel i foÈ rhaÊ llande till konkurrenterna och aÈr daÈrfoÈ r
aÈgnat att snedvrida konkurrensen. I rambestaÈmmelserna faststaÈ lls de kriterier som kommissionen skall
tillaÈmpa foÈ r att undersoÈ ka stoÈ dens foÈ renlighet med den gemensamma marknaden. Avsikten med
kriterierna aÈr att undvika saÊdana snedvridningar av konkurrensen mellan foÈ retag som inte kan
motiveras av syftet att utbilda de anstaÈ llda.

220. I sin bedoÈ mning av foÈ renligheten staÈ ller sig kommissionen mycket positivt till stoÈ d som
verkligen kommer de anstaÈ llda till godo och som foÈ rbaÈttrar deras anstaÈ llningsbarhet. En utbildning
som ger de anstaÈ llda faÈrdigheter som i stor utstraÈckning kan oÈ verfoÈ ras till andra foÈ retag oÈ kar effektivt
deras anstaÈ llningsbarhet paÊ arbetsmarknaden. Det stoÈ dbelopp som kan godkaÈnnas aÈr daÈrfoÈ r stoÈ rre aÈn
foÈ r en foÈ retagsspecifik utbildning som aÈr till mindre nytta foÈ r de anstaÈ llda.

Kommissionen anser ocksaÊ att den laÈgre nivaÊn paÊ utgifterna foÈ r utbildning i smaÊ och medelstora
foÈ retag och i mindre gynnade regioner samt den svaÊra situationen foÈ r vissa kategorier av anstaÈ llda paÊ

arbetsmarknaden kan beraÈttiga stoÈ rre stoÈ dbelopp.

Dessa principer aÊskaÊdliggoÈ rs av ett antal troÈ skelvaÈrden foÈ r stoÈ dnivaÊn, under vilka stoÈ den kan anses
foÈ renliga med den gemensamma marknaden. TroÈ skelvaÈrdena varierar mellan 25 % av utgifterna foÈ r
saÈrskilda utbildningsprogram i stora foÈ retag och 90 % av utgifterna foÈ r allmaÈnna utbildningsprogram i

127 EGT C 343, 11.11.1998.
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smaÊ och medelstora foÈ retag i regioner enligt artikel 87.3 a, vilkas anstaÈ llda anses missgynnade paÊ

arbetsmarknaden.

1.3. MiljoÈ skydd

221. AÊ r 1998 hade kommissionen flera tillfaÈ llen att klargoÈ ra sin tolkning av riktlinjerna foÈ r statligt
stoÈ d till miljoÈ skydd 128. Vid ett tillfaÈ lle understroÈ k kommissionen att miljoÈ haÈnsyn inte motiverar stoÈ d
som oÈ verskrider den stoÈ dnivaÊ som godkaÈnts foÈ r regionalstoÈ d om stoÈ dmottagaren inte goÈ r mer aÈn
anpassar sin anlaÈggning enligt de lagstadgade kraven, trots att dessa krav aÈr saÈrskilt straÈnga daÈrfoÈ r att
anlaÈggningen ligger i ett naturreservat 129.

222. Kommissionen godkaÈnde, foÈ r begraÈnsade perioder paÊ upp till fem aÊr, driftsstoÈ d foÈ r anvaÈnd-
ningen av foÈ rnybara energiformer 130. OcksaÊ i flera nederlaÈndska aÈrenden som gaÈ llde miljoÈ skatter paÊ

avfallsbehandling 131 tillaÈmpade kommissionen sin praxis att paÊ vissa villkor godkaÈnna driftsstoÈ d av
miljoÈ skaÈ l.

1.4. UndsaÈttnings- och omstruktureringsstoÈ d#

223. StoÈ d foÈ r undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter utgoÈ r en stor del av det stoÈ d
som beviljas enskilda stoÈ dmottagare foÈ r saÈrskilda aÈndamaÊl. I den sjaÈtte oÈ versikten om statligt stoÈ d 132,
som offentliggjordes i juli och som omfattar perioden 1994Ð96, konstaterades det att de hoÈ ga nivaÊerna
ad hoc-stoÈ d inom sektorerna tillverkning, finansiella tjaÈnster och lufttransporter som rapporterades i
den femte oÈ versikten hade fortsatt. Kommissionen aÈr fortfarande oroad oÈ ver denna trend, med tanke
paÊ de saÈrskilda snedvridningar som kan orsakas av stoÈ d foÈ r fortlevnad till foÈ retag som annars skulle
foÈ rsvinna fraÊn marknaden.

224. Kommissionen fortsatte arbetet med att skaÈrpa riktlinjerna foÈ r stoÈ d till undsaÈttning och
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter. I avvaktan paÊ att denna process skall slutfoÈ ras foÈ rlaÈngde
kommissionen giltighetstiden foÈ r den nuvarande texten 133 till mars 1999 134. Vid tillaÈmpningen av
riktlinjerna har kommissionen i flera aÈrenden klargjort att omstruktureringsstoÈ d inte kan anses
foÈ renligt med den gemensamma marknaden om det inte finns naÊgon genomfoÈ rbar omstrukturering-
splan.

2. RegionalstoÈ d

225. I december 1998 uppdaterade kommissionen de nationella taken foÈ r taÈckning av statligt stoÈ d paÊ

grundval av de senaste siffrorna (1994Ð1996 foÈ r BNP per capita samt 1995 och 1997 foÈ r
arbetsloÈ sheten) i enlighet med det beslut den fattade i december 1997 naÈr den faststaÈ llde taket foÈ r
taÈckning av regionalstoÈ d till 42,7 % av unionens befolkning foÈ r perioden 2000Ð2006. Kommissionen
har underraÈ ttat medlemsstaterna om deras respektive stoÈ dtak. Medlemsstaterna har nu all den

128 EGT C 72, 10.3.1994.
129 MaÊl C 41/96, NederlaÈnderna, stoÈ d till uppfoÈ rande av en vaÈteperoxidfabrik, EGT L 171, 17.5.1998.
130 AÈ rendena N 752/97, groÈ n elektricitet, aÈnnu ej offentliggjort i EGT, och N 153/98, foÈ rpliktelsen att anvaÈnda icke-

fossila braÈnslen foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
131 AÈ rendena N 513, 755, 754/97, EGT C 156, 21.5.1998 och aÈrende N 813/97, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
132 KOM(1998)417 slutlig.
133 EGT C 368/12, 23.12.1994.
134 Meddelande om foÈ rlaÈngning av giltighetstiden offentliggjort, EGT C 74, s. 31, 10.3.1998.
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information de behoÈ ver foÈ r att anmaÈla sina regionalstoÈ dskartor, som kommer att gaÈ lla under perioden
2000Ð2006. De har uppmanats att goÈ ra denna anmaÈlan foÈ re den 31 mars 1999 saÊ att denna uppgift
skall kunna slutfoÈ ras i god tid. Annars kan inget regionalstoÈ d beviljas efter den 31 december 1999.

226. Efter det att kommissionen i december 1997 antog de nya riktlinjerna om statligt stoÈ d foÈ r
regionala aÈndamaÊl har den undersoÈ kt alla sedan dess anmaÈlda stoÈ dordningar i enlighet med de nya
reglerna. Den har dock inte tillaÈmpat de nya stoÈ dnivaÊerna, som traÈder i kraft den 1 januari 2000.
Vidare laÈmnade kommissionen i februari 1998 foÈ rslag till laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88.1 i
foÈ rdraget till medlemsstaterna i syfte att garantera likabehandling. FoÈ rslagen hade tvaÊ syften. FoÈ r det
foÈ rsta skulle det faststaÈ llas att de nuvarande kartorna oÈ ver regionalstoÈ dsberaÈttigade regioner skall
upphoÈ ra att gaÈ lla den 31 december 1999 i syfte att foÈ renhetliga deras giltighetstider och anpassa dem
till strukturfondernas giltighetstider. FoÈ r det andra skulle, om noÈ dvaÈndigt, alla gaÈ llande stoÈ dordningar
som fortsaÈtter att gaÈ lla efter den 31 december 1999 aÈndras saÊ att de staÈmmer oÈ verens med de nya
reglerna fraÊn och med den 1 januari 2000. Alla medlemsstater har godtagit dessa laÈmpliga aÊtgaÈrder.
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna oÈ vervaka genomfoÈ randet av aÊtgaÈrderna.

227. Under 1998 fattade kommissionen de tvaÊ sista besluten angaÊende regionala stoÈ dkartor i
medlemsstaterna. Kartorna utarbetades enligt de tidigare riktlinjerna om stoÈ d till regionala
aÈndamaÊl 135. De laÈnder som beroÈ rs aÈr Sverige 136 och OÈ sterrike 137. Kartorna i fraÊga upphoÈ r att gaÈ lla
den 31 december 1999. Kommissionen godkaÈnde ocksaÊ den nya regionalstoÈ dsordningen foÈ r Grekland
angaÊende beviljandet av nationellt regionalstoÈ d inom hela det grekiska territoriet 138.

3. StoÈ d till utlaÈndska direktinvesteringar

228. Statliga stoÈ daÊtgaÈrder foÈ r utlaÈndska direktinvesteringar utgoÈ r statligt stoÈ d. AÊ tgaÈrderna kan dock
vara foÈ renliga med den gemensamma marknaden om de, bortsett fraÊn den inverkan de har paÊ

industrins konkurrenskraft inom gemenskapen, fraÈmjar uppnaÊendet av andra gemenskapsmaÊl, saÊsom
utvecklandet av smaÊ och medelstora foÈ retag. Kommissionen fortsatte daÈrfoÈ r att tillaÈmpa riktlinjerna
foÈ r statliga stoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag vid bedoÈ mningen av stoÈ d till smaÊ och medelstora
foÈ retag.

229. StoÈ d till stora foÈ retag bedoÈ ms emellertid fraÊn fall till fall. I aÈrendet LiftGmbH 139 fattade
kommissionen ett negativt beslut avseende stoÈ d till en investering i Kina. Kommissionen fann att
stoÈ det kunde paÊverka konkurrenslaÈget foÈ r europeiska konkurrenter paÊ den relevanta marknaden. I sitt
beslut att inleda foÈ rfarandet tillkaÈnnagav kommissionen att den bland annat skulle undersoÈ ka kriteriet
om behovet av stoÈ d och samtidigt beakta stoÈ dnivaÊn med tanke paÊ den europeiska industrins
konkurrenskraft och/eller med tanke paÊ riskerna i samband med ett investeringsprojekt i vissa laÈnder
utanfoÈ r EU. Medlemsstaten kunde inte bevisa att det foÈ r en global aktoÈ r med en omsaÈttning paÊ 180,5
miljoner ecu var noÈ dvaÈndigt att faÊ ett stoÈ d paÊ 0,13 miljoner ecu foÈ r att kunna grunda en fabrik i Kina,
daÈr foÈ retaget redan hade hyrt lokaler.

Kommissionens avsikt med detta beslut aÈr inte att foÈ regripa sin framtida politik paÊ omraÊdet statligt
stoÈ d till utlaÈndska direktinvesteringar. Beslutet utesluter inte att utlaÈndska direktinvesteringar som

135 EGT C 212, 12.8.1988.
136 N 65/97, EGT C 89, 25.3.1998.
137 N 482/98, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
138 NN 59A/98, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
139 C 77/98 (f.d. 99/97) LiftGmbH:s (OÈ sterrike) utlaÈndska direktinvesteringar i Kina, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
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goÈ rs av stora foÈ retag kan beraÈttiga till statligt stoÈ d om det kan faststaÈ llas att projektet i fraÊga inte ger
upphov till en ofoÈ renlig snedvridning av konkurrensen inom EES. Dessutom boÈ r alla eventuella inslag
av exportstoÈ d undersoÈ kas noga i detta sammanhang med tanke paÊ gemenskapens internationella
foÈ rpliktelser och saÈrskilt med tanke paÊ foÈ rbudet mot exportstoÈ d i WTO-avtalet om subventioner och
utjaÈmnande aÊtgaÈrder (ASCM).

4. SektorstoÈ d

4.1. Sektorer som aÈr underkastade saÈrskilda regler

4.1.1. Varvsindustrin

230. Kommissionens aÊtagande att successivt avskaffa driftsstoÈ det till varvsindustrin hindrades av att
FoÈ renta staterna inte har ratificerat OECD-avtalet om varvsindustrin. I juni 1998 antog raÊdet daÈrfoÈ r en
foÈ rordning om faststaÈ llande av nya regler foÈ r stoÈ d till varvsindustrin 140 som skall ersaÈ tta raÊdets sjunde
direktiv om stoÈ d till varvsindustrin. FoÈ rordningen traÈder i kraft den 1 januari 1999 och gaÈ ller till och
med den 31 december 2003. Den kommer att leda till en oÈ vergaÊng fraÊn driftsstoÈ d (som kommer att
avskaffas i slutet av 2000) till andra former av stoÈ d, saÊsom nedlaÈggningsstoÈ d, stoÈ d till forskning och
utveckling, omstruktureringsstoÈ d, stoÈ d till regionala investeringar foÈ r att oÈ ka produktiviteten i
befintliga anlaÈggningar samt investeringsstoÈ d foÈ r innovationer. StoÈ dtaken paÊ 9 % (4,5 % foÈ r mindre
fartyg och ombyggnad av fartyg) kommer att fortsaÈtta gaÈ lla tills de avskaffas den 31 december 2000. I
foÈ rordningen foÈ reskrivs det att kommissionen regelbundet skall se oÈ ver marknadslaÈget.

231. Den 21 januari och den 29 juli oÈ verlaÈmnade kommissionen sina tvaÊ foÈ rsta oÈ vervaknings-
rapporter till raÊdet angaÊende omstruktureringen av de offentligt aÈgda varven i Spanien och angaÊende
MTW-Schiffswerft och Volkswerft Stralsund i Tyskland 141. Rapporterna gav information om de
framsteg som gjorts med att genomfoÈ ra omstruktureringsplanerna och om uppfyllande av villkoren foÈ r
att kommissionen skall godkaÈnna det daÈrtill knutna stoÈ det, saÊsom krav paÊ kapacitetsminskningar och
produktionsbegraÈnsningar.

Vad gaÈ ller iakttagandet av kapacitetsbegraÈnsningarna fann kommissionen anledning att inleda
foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget foÈ r att undersoÈ ka hur mycket det tyska Kvaerner Warnow
Werft oÈ verskred de nya begraÈnsningarna i fraÊga om nybyggnadskapacitet 142.

232. En av de faÊ moÈ jligheter kommissionen har haft att vidta aÊtgaÈrder betraÈ ffande tidigare godkaÈnt
stoÈ d som missbrukats av mottagaren var genom dess slutliga negativa beslut angaÊende Bremer Vulkan-
koncernens missbruk av 400 miljoner ecu 143. Bremer Vulkan hade mottagit stoÈ det paÊ det villkoret att
detta anvaÈnds uteslutande till omstrukturering av de tvaÊ oÈ sttyska varven MTW Schiffswerft Wismar
och Volkswerft Stralsund. I sjaÈ lva verket anvaÈndes de 400 miljonerna ecu foÈ r andra aÈndamaÊl,
huvudsakligen till foÈ rmaÊn foÈ r andra dotterbolag till Bremer Vulkan Verbund AG, vilka hade gaÊtt i
konkurs under tiden. Kommissionen bestaÈmde att den tyska regeringen maÊste aÊterkraÈva det
missbrukade stoÈ det som en del av konkursfoÈ rfarandena. Dessutom skulle den tyska regeringen vidta

140 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om faststaÈ llande av nya regler foÈ r stoÈ d till varvsindustrin,
EGT L 202, 18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 slutlig och SEC(1998) 1313 slutlig.
142 AÈ rende C 66/98 (f.d. NN 113/98), aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
143 AÈ rende C 7/96.
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alla laÈmpliga aÊtgaÈrder foÈ r att aÊ terkraÈva delbelopp fraÊn foÈ retag som tidigare hoÈ rt till Bremer Vulkan
Group.

233. Dessutom undersoÈ kte kommissionen noggrant kontrollen av utvecklingsstoÈ d inom varvssek-
torn, daÈr det ofta aÈr svaÊrt att bekraÈfta om villkoren uppfylls senare. I februari avslutade kommissionen
delvis foÈ rfarandet genom ett negativt beslut i ett aÈrende daÈr Tyskland hade beviljat utvecklingsstoÈ d i
samband med byggandet av ett mudderverk vid varvet Volkswerft Stralsund och foÈ rsaÈ ljningen av det
till PT Rukindo i Indonesien 144. Kommissionen hade godkaÈnt utvecklingsprojektet 1994 paÊ det
villkoret att fartyget anvaÈnds endast i Indonesien. Sedan 1995 hade fartyget dock anvaÈnts i Malaysia i
mer aÈn 300 dagar. Kommissionen ansaÊg att stoÈ det hade missbrukats och var ofoÈ renligt med artikel 4.7 i
direktivet om stoÈ d till varvsindustrin. Den begaÈrde daÈrfoÈ r att utvecklingsstoÈ det skulle aÊterbetalas med
raÈnta.

234. I maj inledde kommissionen foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 angaÊende ett franskt projekt foÈ r
beviljande av utvecklingsstoÈ d 145. StoÈ det aÈr avsett att beviljas i samband med foÈ rsaÈ ljningen av tvaÊ

kryssningsfartyg fraÊn Chantiers de l'Atlantique till Renaissance Financial, som kommer att placera ut
fartygen i franska Polynesien. Renaissance Financial har sin hemvist i Paris och aÈr ett dotterbolag till
det amerikanska foÈ retaget Renaissance Cruise Inc. NaÈr kommissionen bedoÈ mer utvecklingsprojekt
foÈ rsaÈkrar den sig om att den verkliga fartygsaÈgaren har sin hemvist i det stoÈ dmottagande
utvecklingslandet. Eftersom aÈgaren i detta fall har sin hemvist i Paris, var kommissionen inte
oÈ vertygad om att det foÈ reslagna stoÈ det uppfyllde detta krav. Kommissionen var inte heller oÈ vertygad
om att projektet hade ett aÈkta utvecklingsinnehaÊ ll, med beaktande av att de egentliga stoÈ dmottagarna
aÈr de investerare som investerar i foÈ retaget i Paris. Det verkade faktiskt som om franska Polynesien
skulle ha nytta av stoÈ det endast i det avseendet att passagerare daÊ och daÊ skulle besoÈ ka oÈ arna.

4.1.2. StaÊ lindustrin

235. AÊ r 1998 fortsatte kommissionen att tillaÈmpa de sjaÈ tte gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till
staÊ lindustrin 146. Den nya moÈ jligheten att bevilja stoÈ d foÈ r partiella nedlaÈggningar har aÈnnu inte
utnyttjats. DaÈremot har flera foÈ retag kunnat dra nytta av de nya bestaÈmmelserna om miljoÈ skydd, som
bland annat moÈ jliggoÈ r hoÈ gre stoÈ d till foÈ retag som goÈ r investeringar som leder till en miljoÈ skyddsnivaÊ

som vesaÈntligen oÈ verstiger de gaÈ llande normerna. Kommissionen har aÈven fattat negativa beslut naÈr
den funnit att stoÈ det inte syftar till uppnaÊendet av de maÊl som faststaÈ lls i gemenskapsreglerna. Detta
var fallet exempelvis i aÈrendet FSE Feralpi 147, daÈr kommissionen begaÈrde att stoÈ den skulle aÊterbetalas,
eftersom den ansaÊg att det inte var moÈ jligt att saÈrskilja olika slag av verksamheter inom ett EKSG-
foÈ retag och att stoÈ d som kommissionen beviljat foÈ r ett visst aÈndamaÊl inte kan anvaÈndas foÈ r andra
aÈndamaÊl.

144 AÈ rende C 22/97, tyskt utvecklingsstoÈ d till Indonesien, aÈnnu ej offentliggjort.
145 AÈ rende C 37/98 (f.d. N 124/98), OJ C 307, 7.10.1998.
146 Kommissionens beslut 2496/96/EKSG om faststaÈ llande av gemenskapsregler foÈ r stoÈ d till staÊ lindustrin, EGT L

338, 28.12.1996.
147 AÈ rende C 75/97, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
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4.1.3. Kolindustrin

236. Den 3 juni 1998 fattade kommissionen tre beslut angaÊende kolindustrin i Spanien. FoÈ rst
bemyndigade 148 den Spanien att bevilja ytterligare finansiellt stoÈ d foÈ r budgetaÊren 1994, 1995 och 1996
paÊ sammanlagt 416,7 miljoner ecu (67 053 miljoner pesetas). Av detta belopp haÈnfoÈ rde sig 127,1
miljoner ecu (20 452 miljoner pesetas) till nuvarande tillverkning, medan 289,6 miljoner ecu (46 601
miljoner pesetas) var avsett att taÈcka oÈ vertagna aÊtaganden. Dessutom godkaÈnde kommissionen 149

beviljandet av finansiellt stoÈ d paÊ sammanlagt 1 068,3 miljoner ecu (177 234 miljoner pesetas) foÈ r
budgetaÊret 1997. Av detta belopp haÈnfoÈ rde sig 704,5 miljoner ecu (116 877 miljoner pesetas) till den
nuvarande produktionen, medan 363,8 miljoner ecu (60 357 miljoner pesetas) var avsett att taÈcka
oÈ vertagna aÊtaganden. Slutligen godkaÈnde kommissionen 150 stoÈ d paÊ sammanlagt 1 164,8 miljoner ecu
(193 817 miljoner pesetas) foÈ r 1998. Av detta belopp haÈnfoÈ r sig 762,3 miljoner ecu (126 855 miljoner
pesetas) till den nuvarande produktionen, medan 402,4 miljoner ecu (66 962 miljoner pesetas) taÈcker
oÈ vertagna aÊtaganden.

237. Den 20 juli vaÈckte den brittiska kolproducenten RJB Mining plc talan vid foÈ rstainstansraÈtten
foÈ r att faÊ besluten angaÊende Spanien ogiltigfoÈ rklarade 151.

238. Den 10 juni bemyndigade kommissionen 152 Tyskland att bevilja finansiellt stoÈ d paÊ sammanlagt
5 331,2 miljoner ecu (10 470.4 miljoner tyska mark) foÈ r budgetaÊret 1997. Av detta belopp haÈnfoÈ rde sig
4 919,1 miljoner ecu (9 661,2 miljoner mark) till den nuvarande produktionen, medan 412,1 miljoner
ecu (809,2 miljoner mark) var avsett att taÈcka oÈ vertagna aÊtaganden. Den 20 juli vaÈckte den brittiska
kolproducenten RJB Mining plc talan vid foÈ rstainstansraÈ tten mot detta beslut foÈ r att faÊ det
ogiltigfoÈ rklarat 153.

239. Den 29 juli foÈ rklarade 154 kommissionen, efter tvaÊ klagomaÊl som laÈmnats av en brittisk
antracitproducent, att anvaÈndningen av ett statligt stoÈ d paÊ 7,1 miljoner ecu (13,55 miljoner tyska mark)
som beviljats av Tyskland och som ursprungligen godkaÈnts 155 foÈ r budgetaÊret 1996 var olagligt. Ett
statligt stoÈ d paÊ 3,5 miljoner ecu (6,8 miljoner mark) som Tyskland beviljat foÈ r budgetaÊret 1997 innan
kommissionen fattat beslut i aÈrendet har ocksaÊ foÈ rklarats olagligt. StoÈ dmottagarna (Preussag Anthrazit
GmbH och Sophia Jacoba GmbH) har aÊterbetalat stoÈ det.

240. Den 29 juli 1998 godkaÈnde kommissionen 156 Ruhrkohle AG:s foÈ rvaÈrv av Saarbergwerke GmbH
och Preussag Anthrazit GmbH. Det nya foÈ retaget, Deutsche Kohle AG, kommer att kontrollera all
kolproduktion i Tyskland. Den 29 september vaÈckte RJB Mining plc talan vid foÈ rstainstansraÈ tten foÈ r
att faÊ beslutet ogiltigfoÈ rklarat 157.

148 Beslut 98/635/EKSG, EGT L303, 1998-6-3, s. 47 (se ocksaÊ XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997),
1.1.3 Kolindustrin, punkt 240, s. 84).

149 Beslut 98/636/EKSG, EGT L303, 1998-6-3, s. 53.
150 Beslut 98/637/EKSG, EGT L303, 1998-6-3, s. 57.
151 MaÊl T-111/98 R.
152 Beslut 98/687/EKSG, EGT L 324, 1998-12-2, s. 30.
153 MaÊl T-110/98 R.
154 Beslutet aÈnnu ej offentliggjort (se ocksaÊ XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997), 1.1.3 Kolindustrin,

punkt 241, s. 84).
155 Beslut 96/560/EKSG, EGT L244, 1996-9-25, s. 15.
156 Beslutet aÈnnu ej offentliggjort.
157 MaÊl T-156/98 R.
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241. Den 2 december 1998 bemyndigade 158 kommissionen Tyskland, efter att ha undersoÈ kt planen
foÈ r omstrukturering av den tyska kolindustrin 1998Ð2002, att bevilja finansiellt stoÈ d foÈ r budgetaÊret
1998 uppgaÊende till sammanlagt 4 803,6 miljoner ecu (9 427 miljoner mark). Av detta belopp haÈnfoÈ r sig
4 288,4 miljoner ecu (8 416 miljoner mark) till den nuvarande produktionen, medan 515,2 miljoner ecu
(1 011 miljoner mark) taÈcker oÈ vertagna aÊtaganden.

4.1.4. Bilindustrin

242. AÊ r 1998 tillaÈmpade kommissionen gemenskapens nya rambestaÈmmelser foÈ r statligt stoÈ d till
bilindustrin 159. Av de beslut som fattades 1998 kan foÈ ljande naÈmnas.

243. Kommissionen antog ett beslut 160 om att inte invaÈnda mot det utbildningsstoÈ d som den
portugisiska regeringen beviljat AutoEuropa, ett samriskfoÈ retag naÈra Setubal som Ford och
Volkswagen bildade 1991. Kommissionen godkaÈnde beviljandet av utbildningsstoÈ d och stoÈ d till
regionala investeringar foÈ r att uppfoÈ ra och igaÊngsaÈtta denna fabrik. GenomfoÈ randet av 1991 aÊrs beslut
var foÈ remaÊl foÈ r en uppfoÈ ljning som visade att foÈ retaget hade fortsatt att ta emot utbildningsstoÈ d efter
det att produktionen hade inletts 1995. Med de portugisiska myndigheternas och foÈ retagets samverkan
har en aÊterbetalning skett av de belopp som utbetalats utoÈ ver det som tillaÊ ts enligt rambestaÈmmelserna
foÈ r utbildningsstoÈ d.

244. Kommissionen har godkaÈnt ett regionalstoÈ d paÊ sammanlagt 38 miljoner ecu till LDV Ltd foÈ r ett
investeringsprojekt med syftet att tillverka en ny lastbilsserie inom ramen foÈ r ett samriskfoÈ retag med
Daewoo 161. Investeringen kommer att goÈ ras i en LDV-anlaÈggning i Birmingham (FoÈ renade
kungariket). Det handlar om det foÈ rsta beslut som antagits enligt de gaÈ llande rambestaÈmmelserna
foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin daÈr den alternativa anlaÈggningen ligger i ett central- eller oÈ steuropeiskt
land. I staÈ llet foÈ r att koncentrera hela sin europeiska tillverkning av nyttofordon till sin anlaÈggning i
Lublin, Polen, har Daewoo beslutat anvaÈnda LDV:s befintliga anlaÈggningar i Birmingham foÈ r att
tillverka en del av fordonen daÈr.

245. Kommissionen har fortsatt med att oÈ vervaka planerna paÊ en omstrukturering av foÈ retagen Seat
SA 162 och Santana Motor SA 163 i Spanien samt stora investeringsprojekt vilkas genomfoÈ rande aÈr
spritt oÈ ver flera aÊr, och dessutom betalningar som gjorts av de nationella myndigheterna i aÈrendet Fiat
Mezzogiorno 164 i Italien.

4.1.5. Syntetfiberindustrin

246. AÊ r 1998 fortsatte kommissionen att noggrant tillaÈmpa de nyaste gemenskapsreglerna foÈ r statligt
stoÈ d till syntetfiberindustrin, som traÈdde i kraft 1996 foÈ r en treaÊrsperiod 165. Kommissionen beslutade
den 16 december att foÈ rlaÈnga gemenskapsreglernas giltighetstid till augusti 2001, daÊ ett beslut kan
fattas om huruvida syntetfiberbranschen skall boÈ rja omfattas av de sektorsoÈ vergripande rambe-

158 Beslutet aÈnnu ej offentliggjort.
159 EGT C 279, 15.9.1997.
160 NN 36/97, EGT C 208, 4.7.1998.
161 N 420/98, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
162 C 34/95, 95/257/EG, EGT L 88, 9.4.1996.
163 C 1/95, 97/17/EG, EGT L 6 du 10.1.1997.
164 C 45/91, EGT L 117, 13.5.1993.
165 EGT C 94, 30.3.1996.
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staÈmmelserna foÈ r regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt 166. Av de beslut som fattades 1998 kan
foÈ ljande naÈmnas.

247. Kommissionen beslutade att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som den hade inlett i mars
1997 angaÊende den portugisiska regeringens foÈ rslag om att bevilja reptillverkaren Cordex S.A stoÈ d till
investeringar 167. I samband med foÈ rfarandet samtyckte de portugisiska myndigheterna till att aÈndra sin
ursprungliga anmaÈlan genom att fraÊn foÈ rteckningen oÈ ver stoÈ dberaÈttigande kostnader utelaÈmna de
verksamheter som omfattades av gemenskapsreglerna, naÈmligen stoÈ d till ny kapacitet foÈ r extrudering
av filamentgarn av polypropylen. Eftersom projektet omfattades av en godkaÈnd stoÈ dordning kunde
kommissionen godkaÈnna stoÈ d paÊ sammanlagt 2,69 miljoner ecu.

248. Den 25 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 angaÊende de
spanska myndigheternas foÈ rslag om att bevilja syntetfibertillverkaren BrileÂn S.A statligt stoÈ d om 1,2
miljoner ecu 168. Investeringsprojektet gaÈ llde teknisk rationalisering och modernisering av foÈ retagets
anlaÈggning foÈ r tillverkning av polyestergarn. Eftersom projektet verkade leda till en oÈ kad kapacitet foÈ r
en av de fibrer som omfattas av gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till syntetfiberindustrin
(polyesterbaserade filamentgarn), tvivlade kommissionen paÊ att det foÈ reslagna stoÈ det skulle uppfylla
de kriterier foÈ r godkaÈnnande som faststaÈ lls i gemenskapsreglerna.

249. Kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende de tyska
myndigheternas foÈ rslag att bevilja statligt stoÈ d till det nyligen bildade foÈ retaget Saxonylon Textil
GmbH 169, ett dotterbolag till Singaporean Toloram Group, foÈ r investeringar i en ny fabriksanlaÈggning.
StoÈ det var avsett att oÈ ka kapaciteten foÈ r tillverkning av polyamid-, textil- och industrifilamentgarn.
Dessutom foÈ reslogs det att den hoÈ gsta regionalstoÈ dsnivaÊ som tillaÈts i det f.d. OÈ sttyskland skulle beviljas
och det verkade inte sannolikt att stoÈ det direkt skulle bidra till en omstrukturering och kapacitets-
minskning av hela syntetfiberindustrin i det f.d. OÈ sttyskland.

250. Slutligen beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inleddes i
oktober 1997 med ett delvis negativt slutligt beslut angaÊende stoÈ d till viskos- och syntetfibertill-
verkaren SNIACE S.A 170.

4.1.6. Textil- och beklaÈdnadssektorn

251. De sektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelserna foÈ r regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt 171,
som traÈdde i kraft den 1 september 1998, innehaÊller bestaÈmmelser om en saÈrbehandling av textil- och
beklaÈdnadssektorn med beaktande av dess speciella karaktaÈr. Ett stoÈ d till nyinvesteringar inom
textilindustrin maÊste anmaÈlas individuellt om projektkostnaderna sammanlagt oÈ verstiger 15 miljoner
ecu (i staÈ llet foÈ r kostnadstroÈ skeln paÊ 50 miljoner ecu per projekt i oÈ vriga sektorer), om stoÈ dnivaÊn
oÈ verstiger 50 % av det stoÈ dberaÈttigande taket i regionen i fraÊga och om stoÈ det per skapat eller
bibehaÊllet arbetstillfaÈ lle oÈ verstiger 30 000 ecu i staÈ llet foÈ r 40 000 ecu 172.

166 EGT C 24, 29.1.1999.
167 C17/97(f.d. N639/96) EGT C 207, 3.7.1998.
168 C25/98 (f.d. N 851/97) EGT C 199, 25.6.1998.
169 C 63/98 (f.d. N362/98), aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
170 C 68/97 (f.d. NN118/97), aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
171 EGT C 107, 7.4.1998.
172 Se punkt 210 i XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997).
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4.1.7. Transportsektorn

252. Under 1998 fattade kommissionen 35 beslut angaÊende stoÈ d inom transportsektorerna.

Lufttransporter

253. Inom sektorn foÈ r lufttransporter fortsatte kommissionen att oÈ vervaka efterlevnaden av de
villkor som faststaÈ llts i besluten om att godkaÈnna beviljandet av omstruktureringsstoÈ d till flygbolag:

254. Den 3 juni beslutade kommissionen att inte invaÈnda mot att en andra hoÈ jning av aktiekapitalet
paÊ 258,23 miljoner ecu (500 miljarder italienska lire) utbetalades till flygbolaget Alitalia. Beslutet
foÈ ljde det positiva beslut som antogs den 15 juli 1997 om en hoÈ jning av Alitalias aktiekapital med
sammanlagt 1 420,26 miljoner ecu (2 750 miljarder lire) att betalas i tre delar under foÈ rutsaÈttning att
vissa villkor uppfylldes som framfoÈ r allt skulle garantera att omstruktureringsplanen oÈ vervakades, att
arrangemangen kring genomfoÈ randet av planen var oÈ ppna foÈ r insyn och att Alitalias problem inte
foÈ rdes oÈ ver paÊ konkurrenterna. Kommissionen vidhoÈ ll att det var noÈ dvaÈndigt att ta igen foÈ rseningarna
i fraÊga om kostnadsminskningarna, saÈ rskilt vad gaÈ ller flygbesaÈ ttningen, men fann aÈndaÊ att
omstruktureringsplanen hade genomfoÈ rts paÊ ett tillfredsstaÈ llande saÈtt och att Italien hade gjort
ytterligare aÊtaganden med syftet att dels garantera att stoÈ det inte anvaÈndes till att finansiera
prisrabatter, dels ge konkurrerande flygbolag en moÈ jlighet att utnyttja raÈtten att trafikera flyglinjer till
laÈnder utanfoÈ r EES.

255. Den 14 augusti godkaÈnde kommissionen ett stoÈ d till omstrukturering av flygbolaget Olympic
Airways innefattande laÊnegarantier, en minskning av bolagets skulder och ett kapitaltillskott.
Utbetalningen av stoÈ det, som ursprungligen godkaÈndes i oktober 1994, hade delvis stoppats under mer
aÈn tvaÊ aÊr paÊ grund av att den grekiska regeringen hade underlaÊ tit att uppfylla vissa villkor i beslutet om
godkaÈnnande. Kommissionen ansaÊg att de grekiska myndigheterna vid det laget fullgjorde alla sina
aÊtaganden och att stoÈ det, som aÈr en del av en reviderad omstrukteringsplan som foÈ rlaÈngts till aÊr 2002,
var foÈ renligt med konkurrensreglerna. Kommissionen minskade dock det godkaÈnda kapitaltillskottet
fraÊn 165 miljoner ecu till 125 miljoner ecu (fraÊn 54 till 40,8 miljarder drakmer), foÈ rlaÈngde
giltighetstiden foÈ r de ursprungliga villkoren till aÊr 2002 och gjorde sitt beslut avhaÈngigt av att
ytterligare villkor uppfylldes.

256. Efter det att foÈ rstainstansraÈ tten hade ogiltigfoÈ rklarat kommissionens beslut av den 27 juli
1994 173 om att godkaÈnna en rekapitalisering av Air France till ett belopp av 3,05 miljarder ecu (20
miljarder franska franc) paÊ grund av bristfaÈ llig motivering paÊ tvaÊ punkter, den ena gaÈ llande koÈ pet av
nya flygplan och den andra konkurrenslaÈget foÈ r Air France paÊ flyglinjer utanfoÈ r Europeiska
ekonomiska samarbetsomraÊdet, beslutade kommissionen den 22 juli att anta ett nytt beslut om att
godkaÈnna samma belopp och klargoÈ ra sin staÊndpunkt paÊ de tvaÊ punkter som foÈ rstainstansraÈtten
paÊpekat. Kommissionen understroÈ k foÈ r det foÈ rsta att stoÈ det beviljades inom ramen foÈ r en
omstruktureringsplan som foÈ rstainstansraÈ tten ansaÊg oÈ vertygande, att lufttransportsektorn vaÈxte
snabbt, att Air Frances platsutbud var ofoÈ raÈndrat och att det stoÈ d som beviljats Air France var
avsett att minska bolagets skuldboÈ rda och inte att finansiera koÈ pet av nya flygplan. FoÈ r det andra
paÊpekade kommissionen att de allmaÈnna villkor som uppstaÈ llts gav en tillraÈcklig garanti i sig
betraÈffande flyglinjer utanfoÈ r EES, framfoÈ r allt eftersom de innebar en minskning av marknads-
andelarna oÈ ver hela vaÈrlden, eftersom stoÈ det paÊverkade konkurrensvillkoren mycket mer paÊ flyglinjer

173 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 25 juni 1998 i maÊlen T-371/94 och 394/94, British Airways m.fl. mot
kommissionen.
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inom EES aÈn paÊ oÈ vriga flyglinjer och eftersom en alltfoÈ r haÊrd begraÈnsning av Air Frances kapacitet paÊ

flyglinjer utanfoÈ r EES huvudsakligen skulle gynna flygbolag fraÊn laÈnder utanfoÈ r EES.

257. UtoÈ ver dessa fall av omstruktureringsstoÈ d har kommissionen godkaÈnt foÈ ljande stoÈ d:

Ð Kommissionen godkaÈnde den 29 juli enligt artikel 87.2 a stoÈ d av social karaktaÈr som beviljades
invaÊnare paÊ KanarieoÈ arna och Balearerna foÈ r flygningar inom dessa oÈ vaÈrldar. Ett liknande beslut
antogs den 27 augusti 1998 i fraÊga om stoÈ d som beviljats invaÊnarna paÊ Madeira foÈ r flygningar till det
oÈ vriga Portugal.

Ð Kommissionen godkaÈnde den 11 november, genom tillaÈmpning av gemenskapens riktlinjer om
statligt stoÈ d till miljoÈ skydd, ett bidrag paÊ 150 944 ecu (332 637 gulden) som NederlaÈnderna beviljat
flygbolaget Martinair foÈ r installering av ny utrustning i syfte att minska foÈ rorenande utslaÈpp.

258. DaÈremot antog kommissionen den 21 januari ett slutligt negativt beslut angaÊende tvaÊ bidrag paÊ

24 407 ecu respektive 6 696 ecu (984 600 och 270 116 belgiska franc) som regionen Flandern skulle
betala till flygbolaget Air Belgium och till researrangoÈ ren Sunair mot att de anvaÈnde flygplatsen i
Ostende. Kommissionen motsatte sig emellertid inte att 111 5000 ecu (4,5 miljoner belgiska franc)
utbetalades till researrangoÈ ren, vilket motsvarade regionen Flanderns finansiering av ett program foÈ r
att fraÈmja flygplatserna i Ostende och Antwerpen.

SjoÈ transporter

259. Inom sjoÈ transportsektorn godkaÈnde kommissionen, med stoÈ d av gemenskapens riktlinjer foÈ r
statligt stoÈ d till sjoÈ transport 174, flera stoÈ dordningar avsedda att minska de boÈ rdor i form av skatter och
socialavgifter som tynger rederierna. I fraÊga om ordningar foÈ r skattelaÈ ttnader till foÈ retag som hade en
del av sin flotta seglande under tredje lands flagg, begaÈrde kommissionen att de beroÈ rda
medlemsstaterna i enlighet med de ovannaÈmnda riktlinjerna skulle oÈ versaÈnda en rapport som ger
kommissionen en moÈ jlighet att bedoÈ ma effekterna av dessa stoÈ dordningar paÊ den fartygsflotta som aÈr
registrerad i gemenskapen och paÊ sysselsaÈttningen foÈ r sjoÈ maÈn inom gemenskapen.

Genom ett beslut av den 7 april inledde kommissionen foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget
angaÊende flera stoÈ daÊtgaÈrder i samband med omstruktureringen av det franska rederiet Brittany Ferries
dels paÊ grund av allvarliga tvivel betraÈ ffande aÊtgaÈrdernas positiva inverkan paÊ foÈ retagets loÈ nsamhet,
dels paÊ grund av risken foÈ r snedvridning av konkurrensen mellan rederierna i de olika
medlemsstaterna. Kommissionen beslutade den 9 december att utvidga foÈ rfarandet enligt artikel
88.2 i foÈ rdraget till ett planerat ytterligare stoÈ d paÊ 80 miljoner franska franc till Brittany Ferries samt
till allt ytterligare stoÈ d i samband med omstruktureringen av detta foÈ retag.

Den 18 februari inledde kommissionen likasaÊ det foÈ rfarande som avses i artikel 88.2 i foÈ rdraget
angaÊende ett stoÈ d som Spanien utbetalat till rederiet Transmediterranean inom ramen foÈ r det kontrakt
foÈ r allmaÈn trafik som ingaÊtts mellan detta foÈ retag och spanska staten. Kommissionen hyste tvivel
angaÊende avtalsvillkoren och de omstaÈndigheter under vilka stoÈ det hade beviljats.

Den 9 december inleddes foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget angaÊende olika paÊstaÊdda
stoÈ daÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r det franska foÈ retaget Corsica Marittima, ett dotterbolag till SNCM, ett

174 EGT C 205, 5.7.1997, s. 97.
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rederi med skyldighet att tillhandahaÊlla transporttjaÈnster av allmaÈnt intresse mellan det franska
fastlandet och Korsika.

Samma dag antog kommissionen ett slutligt negativt beslut angaÊende den irlaÈndska regeringens planer
paÊ att vidta aÊtgaÈrder foÈ r att minska de loÈ nekostnader som skeppsredare hade foÈ r att de anstaÈ llde
sjoÈ maÈn fraÊn gemenskapen paÊ sina fartyg. I strid med gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till
sjoÈ transporter begraÈnsades dessa aÊtgaÈrder till fartyg registrerade i en medlemsstat, och daÈrfoÈ r ansaÊg
kommissionen att de var ofoÈ renliga med artikel 87 i foÈ rdraget.

Hamnsektorn

Den 22 december inledde kommissionen foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget angaÊende
stoÈ daÊtgaÈrder avsedda att minska driftskostnaderna foÈ r hamnfoÈ retag i Italien. Kommissionen hyste
allvarliga tvivel betraÈ ffande dessa aÊ tgaÈ rder, som kompletterar dem som var avsedda foÈ r
omstrukturering av den italienska hamnsektorn och som aÈr foÈ remaÊl foÈ r en samtidig undersoÈ kning
enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget.

JaÈrnvaÈgstransporter

260. PaÊ omraÊdet foÈ r jaÈrnvaÈgstransporter beslutade kommissionen den 22 december 1998 att inte
invaÈnda mot de planer paÊ att bevilja stoÈ d som anmaÈlts av de brittiska myndigheterna i fraÊga om
ytterligare aÊ tgaÈ rder foÈ r finansiering av byggande, underhaÊ ll och foÈ rvaltning av CTRL, en
jaÈrnvaÈgsinfrastruktur foÈ r hoÈ ghastighetstaÊg mellan London och tunneln under Engelska kanalen. NaÈr
kommissionen bedoÈ mde de anmaÈlda stoÈ den gjorde den en tydlig skillnad mellan aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn
foÈ r foÈ rvaltaren av infrastrukturen och stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r taÊgoperatoÈ ren. Eftersom CTRL aÈr en del av
foÈ rbindelsen Paris-Bryssel-KoÈ ln-Amsterdam-London, som aÈr ett av de 14 prioriterade projekten inom
ramen foÈ r utvecklingen av de transeuropeiska naÈten, ansaÊg kommissionen att aÊ tgaÈrderna till foÈ rmaÊn
foÈ r foÈ rvaltaren av infrastrukturen aÈr foÈ renliga med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel
87.3 b i foÈ rdraget. Vad gaÈller stoÈ det till taÊgoperatoÈ ren beaktade kommissionen att stoÈ det aÈr avsett att
kompensera avgifterna foÈ r nyttjande av infrastrukturen. Kommissionen godkaÈnde saÊ ledes stoÈ det paÊ

grundval av artikel 3.1 b i foÈ rordning nr 1107/70.

VaÈgtransporter

261. Inom sektorn foÈ r vaÈgtransporter beslutade kommissionen den 4 februari att inleda foÈ rfarandet
enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget avseende ett system foÈ r befrielse fraÊn vaÈgtullar paÊ Tauern-motorvaÈgen i
OÈ sterrike 175, eftersom aÊtgaÈrderna hade karaktaÈren av driftsstoÈ d. Dessutom beslutade kommissionen
den 25 mars att inleda ett foÈ rfarande angaÊende stoÈ d till vaÈgtransporter och kombinerade transporter i
Italien 176, eftersom den tvivlade paÊ att aÊtgaÈrderna var stoÈ dberaÈttigande i enlighet med artikel 87.3 c i
foÈ rdraget.

262. Den 1 juli antog kommissionen ett slutligt, delvis negativt beslut angaÊende den spanska
stoÈ dordningen foÈ r koÈ p av nyttofordon. Kommissionen ansaÊg att de stoÈ d som beviljats lokala offentliga
organ och lokala tillhandahaÊ llare av allmaÈnna tjaÈnster samt fysiska personer eller smaÊ och medelstora
foÈ retag inom andra sektorer aÈn transportsektorn som utoÈ vade enbart lokal eller regional verksamhet
inte utgjorde stoÈ d enligt artikel 87.1 i foÈ rdraget. OÈ vriga stoÈ d som beviljats av de spanska

175 EGT C 198, 24.6.1998, s.6.
176 EGT C 211, 7.7.1998, s.5.
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myndigheterna ansaÊgs ofoÈ renliga med den gemensamma marknaden och kommissionen begaÈrde
daÈrfoÈ r att de skulle aÊ terbetalas. Den 28 oktober beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande mot
att giltighetstiden foÈ r denna stoÈ dordning foÈ rlaÈngdes till och med aÊr 1997.

263. Slutligen, i kommissionens vitbok ºRaÈttvisa trafikavgifter: en modell foÈ r ett stegvist infoÈ rande
av gemensamma avgiftsprinciper foÈ r transportinfrastruktur i EUº 177, som antogs den 22 juli,
understryks det att reglerna om statligt stoÈ d spelar en allt stoÈ rre roll naÈr medlemsstaterna mer och mer
anlitar privata foÈ retag foÈ r utveckling och foÈ rvaltning av transportinfrastrukturer. Kommissionen avser i
detta sammanhang att klargoÈ ra och uppdatera sitt tillvaÈgagaÊngssaÈ tt i fraÊga om stoÈ d inom sektorn foÈ r
landtransporter genom att foÈ reslaÊ en revidering av raÊdets foÈ rordning nr 1107/70 178.

4.1.8. Jordbruk

264. AÊ r 1998 traÈdde flera nya regler i kraft angaÊende statligt stoÈ d inom jordbrukssektorn, naÈmligen
gemenskapens riktlinjer foÈ r undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter 179 samt nya
regler foÈ r stoÈ d till forskning och utveckling 180 och foÈ r statligt stoÈ d i form av kortfristiga driftskrediter
med laÈgre raÈnta paÊ jordbruksomraÊdet 181. Vad gaÈller stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering aÈr det
intressant att konstatera att ingen medlemsstat som anmaÈlt dessa stoÈ daÊtgaÈrder hittills har begaÈrt att de
saÈrskilda reglerna foÈ r jordbrukssektorn (punkt 3.2.5. i gemenskapens riktlinjer) skall tillaÈmpas. De faÊ

anmaÈlningar som gaÈ llde denna typ av stoÈ d grundade sig paÊ de allmaÈnna reglerna, som aÈr tillaÈmpliga paÊ

alla sektorer.

265. Inga saÈrskilda problem foÈ ranleddes av tillaÈmpningen av de nya reglerna foÈ r forskning och
utveckling, enligt vilka fyra villkor skall uppfyllas, naÈmligen att 1) projektet aÈr av allmaÈnt intresse foÈ r
den beroÈ rda sektorn, 2) att information sprids i laÈmpliga publikationer som har aÊtminstone nationell
relevans och inte aÈr begraÈnsade till medlemmarna av saÈrskilda organisationer, 3) att resultaten av
arbetet aÈr tillgaÈngliga foÈ r alla intresserade parter och 4) att projektet uppfyller villkoren i bilaga II
(Internt stoÈ d: Grund foÈ r undantag fraÊn aÊtaganden avseende nedsaÈttning) till det jordbruksavtal som
sloÈ ts i samband med de multilaterala handelsfoÈ rhandlingarna i Uruguayrundan 182.

266. IkrafttraÈdandet av reglerna foÈ r statligt stoÈ d i form av kortfristiga driftskrediter med laÈgre raÈnta
var mer problematiskt. Genom en skrivelse av den 19 december 1997 183 underraÈ ttade kommissionen
medlemsstaterna om att meddelandet om statliga stoÈ daÊtgaÈrder i form av kortfristiga krediter med
subventionerad raÈnta paÊ jordbruksomraÊdet (driftskrediter) 184, saÊsom detta tolkas i kommissionens
skrivelse av den 19 december 1997 185, skulle traÈda i kraft igen och att foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-foÈ rdraget skulle inledas med avseende paÊ stoÈ d som skulle traÈda i kraft eller fortsaÈ tta gaÈ lla efter den
30 juni 1998 och inte var foÈ renligt med de nya reglerna. Detta innebar straÈngt taget att de nya reglerna

177 KOM(1998) 466 slutlig.
178 EGT L 130, 15.6.1970, s. 1.
179 EGT C 283, 19.9.1997, s. 2.
180 Meddelande fraÊn kommissionen om aÈndring av gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling,

EGT C 48, 13.2.1998.
181 Meddelande fraÊn kommissionen om statliga stoÈ daÊtgaÈrder i form av kortfristiga krediter med subventionerad

raÈnta inom jordbruksomraÊdet (driftskrediter), EGT C 44, 16.2.1996, saÊsom det tolkas i kommissionens skrivelse
av den 19 december 1997 (SG(97)D/10801).

182 EGT L 336, 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 EGT C 44, 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
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skulle vara tillaÈmpliga paÊ nationella bidrag foÈ r att betala raÈntor paÊ kortfristiga laÊn som loÈ per ut efter
den 30 juni 1998. Trots begaÈran fraÊn en medlemsstat vaÈgrade kommissionen att igen uppskjuta
meddelandets ikrafttraÈdande och inledde det foÈ rfarande som avses i artikel 88.3 i EG-foÈ rdraget
angaÊende den italienska stoÈ dordning som verkade ofoÈ renlig med de nya reglerna enligt kommissionens
tolkning. Utkast till andra nationella regionala stoÈ dordningar anmaÈldes ocksaÊ , men undersoÈ kningen av
dem paÊgaÊr fortfarande.

4.1.9. Fiske

267. Riktlinjerna foÈ r undersoÈ kning av nationella stoÈ d inom sektorn foÈ r fiske och vattenbruk utgoÈ r
den bas utifraÊn vilken kommissionen har kunnat bedoÈ ma saÊvaÈ l planerade som befintliga stoÈ d alltsedan
1985. Riktlinjerna grundade sig i stor utstraÈckning paÊ den gaÈ llande tillaÈmpliga strukturella
lagstiftningen, naÈmligen raÊdets foÈ rordning (EG) nr 3699/93 av den 21 december 1993, i vilken
faststaÈ lls villkoren foÈ r gemenskapens strukturella aÊ tgaÈrder inom sektorn foÈ r fiske och vattenbruk samt
foÈ raÈdling och marknadsfoÈ ring av dess produkter 186.

4.2. Sektorer som inte omfattas av saÈrskilda bestaÈmmelser

4.2.1. FinansvaÈ sendet

268. Efter en begaÈran fraÊn Europeiska raÊdet i Amsterdam i juni 1997 och paÊ grundval av svaren paÊ

en enkaÈt som oÈ versaÈnts till medlemsstaterna utarbetade kommissionen en rapport om tjaÈnster av
allmaÈnt ekonomiskt intresse inom banksektorn. Rapporten oÈ versaÈndes till EkofinraÊdet den 23
november 1998.

269. I rapporten undersoÈ ks det om kreditinstituten i de olika medlemsstaterna tillhandahaÊ ller
tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse och om tillhandahaÊ llandet av en omfattande och effektiv
finansiell infrastruktur anses utgoÈ ra en saÊdan tjaÈnst. I rapporten undersoÈ ks ocksaÊ om det aÈr noÈ dvaÈndigt
med ett undantag enligt artikel 86.2 i EG-foÈ rdraget foÈ r ett saÊdant uppdrag samt om situationen i de
olika medlemsstaterna aÈr jaÈmfoÈ rbar.

Uppgifterna fraÊn medlemsstaterna visar att man kan saÈrskilja tre olika verksamhetstyper, som
diskuteras i rapporten:

(i) TvaÊ medlemsstater anser att tillhandahaÊ llandet av en omfattande och effektiv finansiell
infrastruktur inom hela deras territorium aÈr en tjaÈnst av allmaÈnt ekonomiskt intresse. Ingen
medlemsstat haÈvdade dock att en saÊdan tjaÈnst som taÈcker hela territoriet medfoÈ r extra
kostnader som skulle behoÈ va kompenseras av de offentliga myndigheterna. Endast Sverige
kompenserar ett kreditinstitut foÈ r de extra kostnaderna foÈ r uppraÈtthaÊ llandet av filialer i avsides
belaÈgna omraÊden.

(ii) StoÈ d som beviljas vissa kreditinstitut foÈ r att de skall fullgoÈ ra vissa uppgifter paÊ statens vaÈgnar,
t.ex. bevilja laÊn foÈ r allmaÈnnyttiga bostaÈder, kan omfattas av artikel 86.2 i EG-foÈ rdraget. En
undersoÈ kning kommer att goÈ ras fraÊn fall till fall.

186 EGT L 346, 31.12.1993, ersattes 20.11.1998 av raÊdets kodifierade foÈ rordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november
1998 (EGT L 312, 20.11.1998).
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(iii) SaÈrskilda institut som anskaffar kapital uteslutande foÈ r offentliga aÈndamaÊl som saknar
kommersiellt syfte och inte aÈr utsatta foÈ r konkurrens boÈ r inte orsaka naÊgra problem enligt
foÈ rdragets konkurrensregler, om aÊterverkningar paÊ affaÈrsverksamheten kan undvikas.

PaÊ grundval av denna rapport kommer kommissionen i framtiden att undersoÈ ka tillaÈmpningen av
artikel 86.2 i EG-foÈ rdraget paÊ stoÈ d inom banksektorn fraÊn fall till fall.

270. Vad gaÈller statligt stoÈ d inom banksektorn har kommissionen godkaÈnt ytterligare stoÈ d till
omstrukturering till ett belopp paÊ uppskattningsvis 8Ð15 miljarder ecu (53Ð98 miljarder franska
franc) som Frankrike beviljat CreÂdit Lyonnais 187 utoÈ ver de stoÈ d paÊ 6,8 miljarder ecu (45 miljarder
franska franc) och omkring 600 miljoner ecu (4 miljarder franska franc) som beviljades redan 1995 och
1996. SaÊdana stoÈ dbelopp aÈr enastaÊende i gemenskapens historia. StoÈ den beviljades paÊ det villkoret att
CreÂdit Lyonnais minskar sin balansomslutning med 47,26 miljarder ecu (310 miljarder franska franc) i
Europa och i hela vaÈrlden, utoÈ ver de minskningar som banken aÊ lades redan 1995, vilket innebaÈr en
sammanlagd minskning med mer aÈn en tredjedel av balansomslutning sedan den 31 december 1994.
Dessa kompenserande aÊtgaÈrder ansaÊgs desto noÈ dvaÈndigare, eftersom stoÈ d som motsvarar kapitaltill-
skott inom banksektorn minskar den paÊfrestning paÊ solvensen som foÈ rlustdrabbade banker som inte
faÊr stoÈ d aÈr utsatta foÈ r, vilket normalt skulle tvinga dem att minska sina aÊtaganden och sin verksamhet
om de inte har egna medel som oÈ verstiger solvenskravet. CreÂdit Lyonnais maÊste dessutom minska
antalet bankkontor i Frankrike till 1 850 fram till aÊr 2000. Slutligen har den franska regeringen aÊtagit
sig att privatisera CreÂdit Lyonnais fram till oktober 1999 enligt ett oÈ ppet och icke-diskriminerande
foÈ rfarande.

271. Den 29 juli 1998 godkaÈnde kommissionen de stoÈ d som den italienska regeringen beviljat Banco
di Napoli 188 foÈ r omstrukturering och privatisering av banken. Den uppskattade nettokostnaden foÈ r
staten till mellan 1,14 miljarder och 6,14 miljarder ecu (2 217Ð11 895 miljarder lire) (det hoÈ gsta
beloppet foÈ r en statsgaranti). Som en kompenserande aÊtgaÈrd skall banken avyttra eller staÈnga 18
bankkontor utoÈ ver de 59 bankkontor samt de 7 filialer och kontor utomlands som redan avyttrats och
som kommissionen beaktade naÈr den bedoÈ mde stoÈ dets foÈ renlighet med den gemensamma marknaden.

4.2.2. Den audiovisuella sektorn

272. Under 1998 foÈ rsoÈ kte kommissionen infoÈ ra en ram inom vilken klagomaÊlen angaÊende offentlig
finansiering av vissa programfoÈ retag i olika medlemsstater skulle kunna bedoÈ mas. Den 15 september
doÈ mdes kommissionen av foÈ rstainstansraÈ tten enligt foÈ rfarandet i artikel 232 foÈ r att den underlaÊ tit att
fullgoÈ ra sina foÈ rdragsenliga skyldigheter att vidta aÊtgaÈrder 189. Talan vid foÈ rstainstansraÈ tten vaÈcktes
1996 av Gestevision, ett privat spanskt programfoÈ retag som 1992 anfoÈ rde ett klagomaÊl mot RTVE Ð
det offentliga spanska radio- och tv-bolaget Ð och mot de regionala spanska programfoÈ retagen. Enligt
domen borde kommissionen inte ha foÈ rlaÈngt sin foÈ rhandsundersoÈ kning foÈ r en saÊ laÊng tid utan att fatta
beslut. Kommissionen aÊ laÈggs nu att ta staÈ llning inom rimlig tid och med vederboÈ rlig omsorgsfullhet.

273. FoÈ rsoÈ ket att utveckla en ram inom vilken alla paÊgaÊende aÈrenden kan undersoÈ kas ledde till att
medlemsstaterna den 20 oktober foÈ relades ett diskussionsunderlag. De flesta medlemsstaterna
motsatte sig antagandet av riktlinjer och sade sig foÈ redra en undersoÈ kning fraÊn fall till fall.
Kommissionen organiserade tvaÊ samtidiga offentliga hearingar med de beroÈ rda privata och offentliga

187 C-47/96, EGT L 221, 8.8.1998 .
188 C-40/96, aÈnnu ej offentliggjort.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA mot kommissionen (1998), aÈnnu ej offentliggjort i EGT.

KONK. RAP. 1998

XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG 107



operatoÈ rerna (den 4 respektive den 18 december) foÈ r att faÊ en fullstaÈndigare bild av de relevanta
fraÊgorna ur ekonomisk synpunkt.

4.2.3. Kultursektorn

274. Kommissionen kunde tillaÈmpa artikel 87.3 d i tre aÈrenden daÈr den ansaÊg att stoÈ daÊtgaÈrden i fraÊga
syftade till att fraÈmja bevarandet av kulturarvet paÊ ett rimligt saÈ tt. Genom beslut av den 3 juni, 29 juli
och 25 november 190 bekraÈftade kommissionen det synsaÈtt som den redan gett uttryck foÈ r i aÈrendena N
32/97 (Irland) och N 917/96 (Danmark). StoÈ d till filmindustrin godkaÈndes genom att artikel 87.3 d i
EG-foÈ rdraget tillaÈmpades paÊ en fransk och en nederlaÈndsk stoÈ dordning foÈ r filmproduktion. StoÈ dnivaÊn
begraÈnsas till 50 % av produktionskostnaderna.

275. Undantaget enligt artikel 87.3 ger ocksaÊ utrymme foÈ r stoÈ d till export av boÈ cker. Till skillnad
fraÊn filmindustrin aÈr utgivningen och distributionen av boÈ cker i Europa i princip inte beroende av
offentligt stoÈ d. Kommissionen godkaÈnde i juni, i ett aÈrende som gaÈllde stoÈ d till CoopeÂrative
d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 191, att stoÈ d beviljades foÈ r export av boÈ cker till icke-
franskspraÊkiga laÈnder paÊ det villkoret att stoÈ det var avsett att kompensera foÈ r de extra kostnaderna till
foÈ ljd av hanteringen av smaÊ bestaÈ llningar. I maj 1993 gjorde kommissionen inga invaÈndningar mot
stoÈ det till CELF. Detta beslut upphaÈvdes dock delvis av foÈ rstainstansraÈ tten daÈrfoÈ r att kommissionen,
med beaktande av konkurrensen paÊ bokmarknaden, inte fullstaÈndigt hade kunnat analysera stoÈ dets
inverkan paÊ den gemensamma marknaden 192. I sitt nya beslut tillaÈmpade kommissionen det undantag
som gaÈller kulturella aÈndamaÊl. Kommissionen ansaÊg att denna stoÈ daÊtgaÈrd endast har ett kulturellt syfte
och inte stoÈ djer CELF:s oÈ vriga, kommersiella verksamhet.

4.2.4. Energisektorn

276. Skillnader i punktskatterna paÊ fossila braÈnslen till bilar kan leda till obalans i konkurrensen
mellan bensinstationer som aÈr belaÈgna naÈra riksgraÈnserna. AÊ r 1997 infoÈ rde den nederlaÈndska
regeringen en stoÈ dordning foÈ r att kompensera foÈ r de nackdelar som aÈgarna till 624 nederlaÈndska
bensinstationer belaÈgna naÈra graÈnsen mot Tyskland aÊsamkades av att punktskatten paÊ gasolja hoÈ jdes.
StoÈ det beraÈknas enligt maÈngden levererad gasolja och avtar i proportion till avstaÊndet till den tyska
graÈnsen. StoÈ dordningen gaÈ ller tre aÊr och under denna period kommer ett stoÈ dtak paÊ 100 000 ecu per
bensinstation att tillaÈmpas. Den nederlaÈndska regeringen anser daÈrfoÈ r att aÊ tgaÈrden boÈ r omfattas av
regeln om stoÈ d av mindre betydelse.

277. Den 3 juni 1998 beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i EG-
foÈ rdraget avseende denna stoÈ dordning (stoÈ d till nederlaÈndska bensinstationer belaÈgna naÈra den tyska
graÈnsen) 193. Kommissionen hyser tvivel om huruvida regeln om stoÈ d av mindre betydelse aÈr tillaÈmplig
i detta aÈrende 194. AÈ ven om varje bensinstation kan betraktas som ett separat foÈ retag med avseende paÊ

regeln om stoÈ d av mindre betydelse, kan det haÈnda att regeln inte aÈr tillaÈmplig om stoÈ det paÊverkar
handeln och konkurrensen mellan medlemsstaterna. I det aktuella aÈrendet kan det inte uteslutas att
aÊ tgaÈrden paÊverkar handeln och konkurrensen med aÊtminstone en medlemsstat (Tyskland).

190 AÈ rende N 3/98 och N 486/97, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
191 AÈ rende C 39/96.
192 AÈ rende T-49/93 av den 18 september 1995, SIDE mot kommissionen [1995] REG II-2501.
193 AÈ rende C 43/98 (f.d. N 558/98), stoÈ d till nederlaÈndska bensinstationer belaÈgna naÈra den tyska graÈnsen,

NederlaÈnderna, EGT C 307, 7.10.1998.
194 Se kapitel IV.B.4 ovan.
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D Ð FoÈ rfaranden

278. RaÈttspraxisen under 1998 har varit saÈrskilt riklig vad gaÈller de procedurregler som aÈr tillaÈmpliga
paÊ omraÊdet foÈ r statligt stoÈ d. De viktigaste framstegen i raÈttstillaÈmpningshaÈnseende har gaÈ llt tredje
parters raÈ ttigheter, aÊ terbetalningen av olagligt stoÈ d och foÈ ljderna av ett beslut om ogiltigfoÈ rklaring foÈ r
foÈ rvaltningsfoÈ rfarandets giltighet.

1. Tredje parters raÈttigheter

279. Med beaktande av att de olika foÈ rfaranden som infoÈ rts genom artikel 88 huvudsakligen aÈr av
bilateral karaktaÈ r, eftersom denna artikel fraÈmst bygger paÊ en dialog mellan den beroÈ rda
medlemsstaten och kommissionen, aÈr de raÈttigheter som tredje parter tillerkaÈnns paÊ omraÊdet foÈ r
statligt stoÈ d av noÈ dtvaÊng mer begraÈnsade aÈn deras raÈ ttigheter paÊ de omraÊden som omfattas av
artiklarna 81 och 82 i foÈ rdraget. RaÈttspraxis har visat att tredje parters raÈ ttigheter i huvudsak omfattas
av foÈ rfarandet enligt artikel 88.2.

280. I en dom av den 2 april 1998 195 klargjorde domstolen raÈttsreglerna foÈ r klagomaÊl, i vilka det goÈ rs
gaÈ llande att nationella aÊ tgaÈrder utgoÈ r statligt stoÈ d och som tredje parter anfoÈ r hos kommissionen samt
faststaÈ llde framfoÈ r allt i vilken omfattning kommissionen aÈr skyldig att undersoÈ ka saÊdana klagomaÊl.

FoÈ r det foÈ rsta faststaÈ llde domstolen principen om att kommissionen, av haÈnsyn till de regler om en god
foÈ rvaltningssed som ingaÊr i de grundlaÈggande reglerna om statligt stoÈ d i foÈ rdraget, aÈr skyldig att goÈ ra
en omsorgsfull och opartisk undersoÈ kning av de klagomaÊl den tar emot, vilket kan goÈ ra det noÈ dvaÈndigt
att den undersoÈ ker omstaÈndigheter som inte uttryckligen paÊtalats av de klagande. Denna princip
innebaÈr dock inte att kommissionen aÈr skyldig att paÊ eget initiativ undersoÈ ka saÊdant som den klagande
saÈkerligen hade anfoÈ rt om denne hade haft kaÈnnedom om omstaÈndigheter som kommissionen faÊtt reda
paÊ i samband med sin undersoÈ kning.

FoÈ r det andra bekraÈftade domstolen att kommissionen inte har naÊgon skyldighet att hoÈ ra de klagande
under det preliminaÈra stadium av undersoÈ kningen som avses i artikel 88.3 i foÈ rdraget.

281. I de foÈ renade maÊlen T-371/94 och T-394/94 196 faststaÈ llde foÈ rstainstansraÈtten att beroÈ rda tredje
parter som avses i artikel 88.2 i foÈ rdraget inte kan ha samma raÈtt att gaÊ i svaromaÊl som de personer mot
vilka ett foÈ rfarande har inletts. Tredje parter har raÈtt att involveras i det administrativa foÈ rfarandet
endast i den maÊn det aÈr laÈmpligt med beaktande av omstaÈndigheterna i aÈrendet. Deras raÈ ttigheter att
delta och faÊ information kan daÈrfoÈ r begraÈnsas, framfoÈ r allt naÈr kommissionen redan har relativt
mycket information till sitt foÈ rfogande, vilket innebaÈr att endast ett faÊ tal tvivel kvarstaÊr som sannolikt
kan undanroÈ jas av information som laÈmnas av beroÈ rda tredje parter.

Om saÊ aÈr fallet kan kommissionen, medan den foÈ rser beroÈ rda tredje parter med allmaÈn information
om vaÈsentliga omstaÈndigheter kring det planerade stoÈ det, i sitt meddelande om att inleda det
kontradiktoriska granskningsfoÈ rfarandet enligt artikel 88.2 koncentrera sig paÊ de aspekter paÊ det
planerade stoÈ det betraÈffande vilka den fortfarande hyser vissa tvivel.

195 Domstolens dom av den 2 april 1998 i maÊl C-367/95 P, kommissionen mot Chambre syndicale des entreprises de
transport de fonds et valeurs (Sytraval) och Brink's France, REG 1998, s. I-1719.

196 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 25 maj 1998 i de foÈ renade maÊlen T-371/94 och T-394/94, British Airways plc m.fl.
mot kommissionen (aÈnnu ej offentliggjord).
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282. I en dom av den 15 september 1998 197 ansaÊg foÈ rstainstansraÈ tten att kommissionen, efter att ha
avslutat ett foÈ rfarande enligt artikel 88.2 med att fatta ett beslut om att godkaÈnna ett stoÈ d paÊ vissa
villkor, inte har raÈ tt att avvika fraÊn sitt beslut utan att inleda foÈ rfarandet paÊ nytt. Det innebaÈr att om ett
av villkoren foÈ r godkaÈnnande av ett stoÈ d inte uppfylls, faÊr kommissionen i normala fall inte anta ett
beslut om att avvika fraÊn detta villkor utan att paÊ nytt inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 och i
samband daÈrmed uppmana beroÈ rda tredje parter att laÈmna synpunkter om det inte aÈr fraÊga om en
relativt liten avvikelse fraÊn det ursprungliga villkoret, saÊ att kommissionen inte behoÈ ver tvivla paÊ att
stoÈ det i fraÊga fortfarande aÈr foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

283. Begreppet beroÈ rd part enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget preciserades ocksaÊ . I ett beslut av den 18
februari 1998 198 medgav foÈ rstainstansraÈ tten att organisationer som foÈ retraÈder de anstaÈ llda vid ett
stoÈ dmottagande foÈ retag i egenskap av beroÈ rda parter kan laÈmna sina synpunkter paÊ omstaÈndigheter av
social natur, vilka i foÈ rekommande fall sannolikt skulle beaktas av kommissionen vid bedoÈ mningen av
om ett stoÈ d enligt artikel 87.1 aÈr foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

284. Vad gaÈller fraÊgan om huruvida talan om ogiltigfoÈ rklaring av kommissionens beslut som vaÈcks av
beroÈ rda tredje parter kan godkaÈnnas, ansaÊg foÈ rstainstansraÈ tten i maÊ len T-11/95 199 och T-189/97 200 att
det faktum att en tredje part beroÈ rs av ett aÈrende inte i sig aÈr tillraÈckligt foÈ r att parten i fraÊga skall
anses individuellt beroÈ rd paÊ samma saÈtt som mottagaren av ett slutligt beslut. Av domstolens definition
i domen Intermills 201 foÈ ljer att begreppet beroÈ rd part enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget omfattar en
obestaÈmd grupp fysiska och juridiska personer paÊ ett saÊdant saÈ tt att enbart det att en tredje part beroÈ rs
av ett aÈrende inte aÈr tillraÈckligt foÈ r att en tredje part skall anses personligen beroÈ rd av ett slutligt beslut
paÊ det saÈ tt som avses i artikel 230.4.

FoÈ ljaktligen ansaÊg foÈ rstainstansraÈ tten i en dom av den 18 februari 1998 202 att de organisationer som
foÈ retraÈder de anstaÈ llda vid ett stoÈ dmottagande foÈ retag inte kan aÊberopa denna omstaÈndighet foÈ r att
haÈvda att de, paÊ det saÈ tt som avses i artikel 230.4, beroÈ rs personligen av ett slutligt negativt beslut.

285. I maÊlet T-95/96 203 undersoÈ kte foÈ rstainstansraÈ tten paÊ vilka villkor en passivitetstalan kan upptas
till sakproÈ vning. FoÈ rstainstansraÈ tten ansaÊg att en talan som en klagande vaÈckt mot att kommissionen
underlaÊ tit att fatta ett beslut paÊ begaÈran kan tas upp till proÈ vning om den klagande, naÈr kommissionen
har inlett det preliminaÈra stadium av undersoÈ kningen som avses i artikel 88.3 i foÈ rdraget, direkt och
personligen beroÈ rs av kommissionens underlaÊ tenhet att fatta ett beslut om att avsluta det foÈ rfarandet.

197 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 15 september 1988 i maÊ l T-140/95, Ryanair Limited mot kommissionen (aÈnnu ej
offentliggjord).

198 FoÈ rstainstansraÈ ttens beslut av den 18 februari 1998 i maÊl T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production m.fl. mot kommissionen, REG 1998, p. II-335.

199 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 15 september 1998 i maÊl T-11/95, BP Chemicals Limited mot kommissionen
(aÈnnu ej offentliggjord).

200 FoÈ rstainstansraÈ ttens beslut av den 18 februari 1998 i maÊl T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production m.fl. mot kommissionen, REG 1998, s. II-335.

201 Domstolens dom av den 14 november 1984 i maÊl 323/82, Intermills mot kommissionen, Rec. 1984, s. 3809.
202 FoÈ rstainstansraÈ ttens beslut av den 18 februari 1998 i maÊl T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de

production m.fl. mot kommissionen, REG 1998, s. II-335.
203 FoÈ rstainstansraÈ tten dom av den 15 september 1998 i maÊ l T-95/96, Gestevision Telecinco SA mot kommissionen

(aÈnnu ej offentliggjord).
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286. FoÈ ljderna foÈ r beroÈ rda tredje parter av det krav paÊ motivering som faststaÈ lls i artikel 253 i
foÈ rdraget preciserades ocksaÊ . FoÈ rstainstansraÈ tten ansaÊg i de foÈ renade maÊlen T-371/94 och T-394/94 204

att om kommissionen godkaÈnner ett stoÈ d, avgoÈ rs kravet paÊ en motivering inte enbart av vilket intresse
den medlemsstat till vilken beslutet riktar sig har av att faÊ information. AÈ ven om kommissionen saÊ ledes
inte aÈr skyldig att i sin motivering till beslutet diskutera alla sak- och raÈttsfraÊgor som aÊberopats av
beroÈ rda tredje parter under det administrativa foÈ rfarandet, maÊste den dock ta haÈnsyn till alla
omstaÈ ndigheter och alla relevanta aspekter i det aktuella aÈ rendet foÈ r att upplysa saÊ vaÈ l
medlemsstaterna som beroÈ rda tredje parter om de villkor som legat till grund foÈ r dess tillaÈmpning
av foÈ rdraget.

2. AÊ terbetalning av stoÈ d

287. I 20 % av alla aÈrenden som kommissionen behandlat har aÊtgaÈrder foÈ r att bevilja statligt stoÈ d
inte anmaÈlts, och det aÈr en alltfoÈ r stor andel. Det aÈr daÈrfoÈ r betydelsefullt att domstolen har bekraÈftat
kommissionens policy att konsekvent beordra att stoÈ d som beviljats i strid med anmaÈlningsskyldig-
heten och aÈr ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden skall aÊ terkraÈvas. Kommissionen undersoÈ ker
ocksaÊ , i linje med domstolens beslut i Deggendorf-maÊlet 205, den kumulerande effekten av tidigare
olagligt stoÈ d och nytt stoÈ d, om det olagliga stoÈ det aÈnnu inte aÊterbetalats 206.

288. Domstolen ansaÊg i en dom av den 29 januari 1998 207 att myndigheterna i en medlemsstat inte
faÊr aÊberopa att det aÈr absolut omoÈ jligt att paÊ raÈ tt saÈtt verkstaÈ lla ett beslut i vilket kommissionen
aÊ laÈgger dem att aÊterkraÈva ett olagligt stoÈ d utan att vidta naÊgra som helst aÊtgaÈrder foÈ r att aÊ terkraÈva
stoÈ det fraÊn foÈ retagen i fraÊga och utan att foÈ reslaÊ kommissionen alternativa arrangemang foÈ r att
genomfoÈ ra beslutet som skulle goÈ ra det moÈ jligt att oÈ vervinna svaÊrigheterna. AÈ ven om ooÈ verstigliga
svaÊrigheter kan hindra en medlemsstat fraÊn att fullgoÈ ra sina skyldigheter enligt gemenskapslagstift-
ningen, kan blotta farhaÊgorna foÈ r saÊdana svaÊrigheter inte raÈ ttfaÈrdiga att en medlemsstat underlaÊ ter att
tillaÈmpa gemenskapslagstiftningen paÊ raÈ tt saÈtt.

289. FoÈ rstainstansraÈtten bekraÈftade i maÊ let T-67/94 208 att det inte aÊ ligger den beroÈ rda medlems-
staten utan det stoÈ dmottagande foÈ retaget att, inom ramen foÈ r foÈ rfaranden infoÈ r de statliga
myndigheterna eller de nationella domstolarna, aÊberopa exceptionella omstaÈndigheter med stoÈ d av
vilka det ansett sig ha haft vaÈ lgrundade skaÈl att motsaÈ tta sig en aÊterbetalning av ett olagligt stoÈ d.
Kommissionen kan foÈ ljaktligen inte motivera sitt beslut att tidsbegraÈnsa en medlemsstats skyldighet att
aÊ terkraÈva ett olagligen beviljat stoÈ d med att inneboÈ rden av en nationell domstols utslag var saÊdant att
det gav upphov till beraÈ ttigade foÈ rvaÈntningar hos stoÈ dmottagaren om att stoÈ det var lagligt.

3. FoÈ ljderna av ett beslut om ogiltigfoÈ rklaring

290. Slutligen klargjorde domstolen i en dom av den 12 november 1998 209 foÈ ljderna av en av sina
domar, daÈr den delvis ogiltigfoÈ rklarat ett slutligt beslut med motiveringen att kommissionen oriktigt

204 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 25 juni 1998 i de gemensamma maÊlen T-371/94 och T-394/94, British Airways plc
m.fl. mot kommissionen (aÈnnu ej offentliggjord).

205 AÈ rende C 355/95-P, Tyskland och Textilwerke Deggendorf GmbH mot kommissionen [1997] REG I-2549.
206 AÈ rende C 44/97, stoÈ d till MAGEFESA, aÈnnu ej offentliggjort i EGT.
207 Domstolens dom av den 29 januari 1998 i maÊl C-280/95, kommissionen mot Italien, REG 1998 s. I-259.
208 FoÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 27 januari 1998 i maÊl T-67/94, Ladbroke Racing mot kommissionen, REG 1998,

s. II-1.
209 Domstolens dom av den 12 november 1998 i maÊl C-415/96, Spanien mot kommissionen (aÈnnu ej offentliggjord).
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hade underlaÊ tit att undersoÈ ka ett stoÈ ds foÈ renlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel
87.3. Eftersom de undersoÈ kningsaÊtgaÈrder kommissionen vidtagit inom ramen foÈ r foÈ rfarandet enligt
artikel 88.2 i foÈ rdraget moÈ jliggoÈ r en uttoÈ mmande analys av stoÈ dets foÈ renlighet med avseende paÊ artikel
87.3, kunde foÈ rfarandet foÈ r att ersaÈ tta det ogiltigfoÈ rklarade beslutet aÊ terupptas vid detta tillfaÈ lle med
en ny analys av undersoÈ kningsaÊtgaÈrderna, vilkas tillfoÈ rlitlighet inte hade ifraÊgasatts.

4. De nationella domstolarnas tillaÈmpning av reglerna om stoÈ d

291. AÈ ven om kommissionen aÈr det fraÈmsta behoÈ riga organet i fraÊga om stoÈ daÈrenden, kan de
nationella domstolarna under olika omstaÈndigheter ocksaÊ uppmanas att uttala sig om fraÊgor som gaÈ ller
statligt stoÈ d. Kommissionen har redan uppmaÈrksammat moÈ jligheterna att vidta aÊtgaÈrder paÊ nationell
nivaÊ , saÈrskilt mot olagligt stoÈ d 210.

292. Den viktigaste slutsatsen av en studie som kommissionen laÊ tit utfoÈ ra om de nationella
domstolarnas raÈ ttspraxis aÈr att antalet aÈrenden om statligt stoÈ d vid de nationella domstolarna aÈr
mycket litet. I vissa laÈnder har man aÈnnu inte haft ett enda aÈrende. Dessutom gaÈ llde de flesta (76 %) av
de 115 rapporterade aÈrendena inte talan som vaÈckts av konkurrenter, och av dem som vaÈckts av
konkurrenter ledde endast tre till oÈ nskat resultat foÈ r konkurrenten i fraÊga. Denna situation verkar
framfoÈ r allt foÈ rklaras av bristen paÊ oÈ ppenhet vad gaÈ ller reglerna om statligt stoÈ d och foÈ ljaktligen av en
begraÈnsad kaÈnnedom om dem hos nationella domare och advokater. Eftersom det finns raÈtts-
instrument paÊ nationell nivaÊ , aÈr det viktigt att de utnyttjas baÈttre.

210 Kommissionens tillkaÈnnagivande om samarbete mellan de nationella domstolarna och kommissionen paÊ omraÊdet
statligt stoÈ d, EGT C 312, 23.11.1995.
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E Ð Statistik

Diagram 6

Utvecklingen av antalet registrerade aÈ renden (utom jordbruk, fiske,
transporter och kolindustri) 1994-1998
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Diagram 7

Utvecklingen av antalet beslut fattade av kommissionen
(utom jordbruk, fiske, transporter och kolindustri)
1994-1998
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Diagram 8

Antal beslut per medlemsstat (utom jordbruk, fiske, transporter och
kolindustri)

18

14

8

15

28

38

3

77

2

27

36

9

154

9

22

460

0 100 200 300 400 500

Europeiska unionen

Belgien

Danmark

Tyskland

Grekland

Spanien

Frankrike

Irland

Italien

Luxemburg

NederlaÈ ndema

OÈ sterrike

Portugal

Finland

Sverige

FoÈrenadekungariket

KONK. RAP. 1998

114 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



IV Ð INTERNATIONELL VERKSAMHET

A Ð Utvidgningen oÈ sterut

1. Perioden fram till anslutningen

1.1. GenomfoÈ randeregler

293. Som en ytterligare komplettering av de raÈttsliga ramarna foÈ r foÈ rbindelser mellan gemenskapen
och de tio associerade laÈnderna i Central- och OÈ steuropa paÊ konkurrensomraÊdet har tvaÊ omgaÊngar av
genomfoÈ randeregler framfoÈ rhandlats. Den foÈ rsta omgaÊngen avser Europaavtalet konkurrensbestaÈm-
melser foÈ r foÈ retag och den andra reglerna foÈ r statligt stoÈ d.

294. GenomfoÈ randeregler avseende konkurrensbestaÈmmelser foÈ r foÈ retag har redan antagits av fem
central- och oÈ steuropeiska laÈnder, Tjeckien 211, Polen 212, Slovakien 213, Ungern 214 och Bulgarien 215.
Kommissionen har infoÈ r raÊdet lagt fram sitt foÈ rslag till genomfoÈ randeregler foÈ r de tre baltiska staterna
och RumaÈnien, vilka foÈ rvaÈntas bli antagna i boÈ rjan av 1999. GenomfoÈ randereglerna aÈr vaÈsentligen
densamma foÈ r alla associerade laÈnder. HaÈr ingaÊr huvudsakligen procedurregler, d.v.s. behoÈ righets-
spoÈ rsmaÊ l, regler foÈ r hur konkurrensmyndigheterna boÈ r haÊlla varandra underraÈttade, samraÊd och aktiv
hoÈ vlighet samt informationsutbyte.

295. Den 24 juni 1998 godkaÈnde AssocieringsraÊdet EU-Tjeckien genomfoÈ randereglerna foÈ r statligt
stoÈ d i Tjeckien, som daÈrmed blev det foÈ rsta associerade land daÈr saÊdana regler formellt traÈ tt i kraft.
GenomfoÈ randereglerna bestaÊr av en tudelad kontroll av det statliga stoÈ det. FraÊn gemenskapens sida
bedoÈ mer kommissionen paÊ basis av gemenskapens statsstoÈ dsregler alla stoÈ d som beviljas av EU:s
medlemsstater. FraÊn tjeckisk sida skall de inhemska tillsynsmyndigheterna oÈ vervaka och granska
foÈ refintliga och nya offentliga stoÈ d som beviljas inom landet, paÊ basis av samma kriterier som finns i
gemenskapens statsstoÈ dsregler. Bland genomfoÈ randereglerna ingaÊr bestaÈmmelser foÈ r samraÊd och
problemloÈ sning, insynsregler (d.v.s. Tjeckien skall uppraÈtta och daÈrefter aÁ jourfoÈ ra en foÈ reteckning oÈ ver
sina stoÈ dprogram och enskilda stoÈ d), och regler om oÈ msesidigt informationsutbyte.

296. Vid sidan av bredare politiska oÈ vervaÈganden anses det generellt aÈven vara ett viktigt steg att
anta och korrekt tillaÈmpa genomfoÈ randereglerna foÈ r statligt stoÈ d foÈ r att minska moÈ jliga handelsfri-
ktioner mellan EG och ifraÊgavarande tredje land. Om dessa regler infoÈ rs paÊ ett korrekt saÈ tt undanroÈ js
behovet foÈ r parterna att tillgripa bestaÈmmelserna i WTO:s avtal om subventioner och utjaÈmnings-
aÊ tgaÈrder foÈ r att behandla subventioneringsfraÊgor, t.ex. daÊ utjaÈmningsaÊtgaÈrder vidtagits.

1.2. FoÈ rstaÈrkt strategi infoÈ r anslutningen

297. Den s.k. foÈ rstaÈrkta strategin infoÈ r anslutningen aÈr en mycket viktig bestaÊndsdel i utvidgnings-
processen. Den koncentreras kring anslutningspartnerskap och oÈ kat stoÈ d infoÈ r anslutningen.
Anslutningspartnerskapet tjaÈnar som en ny enhetlig ram som foÈ r varje ansoÈ karland i detalj redogoÈ r

211 AssocieringsraÊdets beslut nr 1/96, 30.1.1996, EGT L 31, 9.2.1996, s. 21.
212 AssocieringsraÊdets beslut nr 1/96, 16.7.1996, EGT L 208, 17.8.1996, s. 24.
213 AssocieringsraÊdets beslut nr 1/96, 15.8.1996, EGT L 295, 20.11.1996, s. 25.
214 AssocieringsraÊdets beslut nr 2/96, 6.11.1996, EGT L 295, 20.11.1996, s. 29.
215 AssocieringsraÊdets beslut nr 2/97, 7.10.1997, EGT L 15, 21.1.1998, s. 37.
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foÈ r vilka prioriteringar som skall iakttas naÈr EU:s regelverk antas och aÈven de finansiella resurser som
finns disponibla foÈ r detta aÈndamaÊl, fraÈmst i Phare-programmet. I anslutningpartnerskapen har
kommissionen fastslagit de viktigaste prioriteringarna paÊ kort sikt (1998) och paÊ medellaÊng sikt:
anpassningen av lagstiftningen, aÊ tgaÈrder som saÈkrar tillaÈmpningen av lagarna och uppbyggnaden av
olika konkurrensinstitutioner. Samma gaÈller foÈ r de ºnationella programmen foÈ r antagande av
regelverkenº som godtagits av varje associerat land paÊ basis av anslutningspartnerskapet.

1.3. Framsteg i anpassningen av konkurrensreglerna

298. Kommissionen har samtyckt till att regelbundet rapportera till Europeiska raÊdet om varje
kandidatlands framsteg i anslutningsprocessen. De foÈ rsta rapporterna om de tio laÈnderna i Central-
och OÈ steuropa samt Cypern och Turkiet kom i slutet av 1998. I rapporterna behandlas de framsteg som
gjorts under perioden efter kommissionens yttranden fraÊn 1997 216.

299. Under det gaÊngna aÊret har de flesta av laÈnderna i Central- och OÈ steuropa gjort avgoÈ rande
framsteg naÈr det gaÈller att anta eller foÈ rbereda ny lagstiftning eller aÈndringar i redan befintlig
lagstiftning som ytterligare naÈrmar den till EG-raÈtten. Ett tydligt exemplet paÊ detta aÈr omraÊdet
konkurrensbegraÈnsande samverkan. Till exempel har nya konkurrenslagar traÈ tt i kraft i Ungern,
Bulgarien, Estland och Lettland. Konkurrensmyndigheterna i laÈnderna i Central- och OÈ steuropa har
aÈven nu skaffat sig erfarenheter i att tillaÈmpa lagstiftningen. Kommissionen har dock vid ett flertal
tillfaÈ llen understrukit behovet av att ytterligare staÈrka dessa konkurrensmyndigheter, saÈrskilt vad
gaÈ ller utrednings- och boÈ tfaÈ llningsbefogenheter, deras oberoende staÈ llning samt resurstilldelningen.

300. I motsats till EU:s policy om konkurrensbegraÈnsande samverkan har kontrollen av statligt stoÈ d
visat sig vara mycket mera kontroversiellt och svaÊrinfoÈ rbart i de central- och oÈ steuropeiska laÈnderna.
En rad stater har boÈ rjat infoÈ ra eller foÈ rbereda regler om kontroll av statligt stoÈ d, men mycket arbete
aÊterstaÊr aÈnnu. Den mest braÊdskande prioriteringen aÈr att skapa oÈ verblick oÈ ver hur stoÈ den beviljas
genom att en foÈ rteckning uppraÈttas oÈ ver alla befintliga direkta eller indirekta statliga stoÈ d. Under 1998
oÈ verlaÈmnade vissa laÈnder i Central- och OÈ steuropa rapporter till kommissionen om sina respektive
statsstoÈ dsordningar, men kommissionen har i allmaÈnhet kritiserat avsaknaden av en allsidig laÈgesbild i
de flesta central- och oÈ steuropeiska laÈnderna.

301. En andra prioritering aÈr arbetet med att bilda eller bygga ut oberoende tillsynsmyndigheter
med ansvar foÈ r statsstoÈ dsfraÊgor samt metoder foÈ r hur denna tillsyn skall skoÈ tas. De flesta av laÈnderna i
Central- och OÈ steuropa har nu inraÈttat saÊdana tillsynsmyndigheter. AÈ nnu saknas dock raÈttsliga
foÈ rfaranden och erforderliga befogenheter foÈ r att en reell kontroll skall kunna ske av nya och redan
befintliga statliga stoÈ d.

302. NaÈr det slutligen gaÈ ller tillnaÈrmningen av lagstiftningen har vissa laÈnder gjort framsteg med att
anta eller foÈ rbereda procedurregler och materiella regler paÊ detta omraÊde, men kommissionen har
noterat att laÈnderna i allmaÈnhet inte naÊtt tillraÈckligt laÊngt paÊ detta stadium infoÈ r anslutningen.

1.4. Tekniskt bistaÊnd

303. Med tanke paÊ dessa aÊterstaÊende brister aÈr det tekniska bistaÊndet paÊ konkurrensomraÊdet
framgent ett viktigt verktyg foÈ r att foÈ rbereda kandidatlaÈnderna infoÈ r anslutningen. Det aÈ r
kandidatlaÈndernas sak att sjaÈ lva skaffa fram noÈ dvaÈndiga resurser foÈ r ett fokuserat och kost-

216 Konkurrensrapporten 1997, punkt 323.
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nadseffektivt genomfoÈ rande av konkurrensraÈ tten Ð bistaÊndet fraÊn gemenskapen skall endast verka
som ett slags katalysator. Tillsammans med saÈrskilda aÊtgaÈrder inom de nationella Phare-programmen
har generaldirektorat IV fortsatt med sin aktiva politik foÈ r att ytterligare intensifiera kontakterna med
konkurrensmyndigheterna i Central- och OÈ steuropa och kontakterna mellan dessa myndigheter.

304. Nya elektroniska informationslaÈnkar har infoÈ rts, vilket kommer att intensifiera informations-
utbytet. I samarbetet ingaÊr samraÊd naÈr nya politiska aÊtgaÈrder skall formuleras. SaÊ konsulterades t.ex.
laÈnderna i Central- och OÈ steuropa angaÊende kommissionens groÈ nbok om vertikala begraÈnsningar
(baÊde skriftligen och vid ett informationsmoÈ te).

305. Generaldirektorat IV betalar fortsatt ut Phare-stoÈ d till multilaterala program foÈ r tekniskt
bistaÊnd paÊ konkurrensomraÊdet. SaÈrskilt kan naÈmnas de gemensamma utbildningstillfaÈ llen foÈ r erfarna
och oerfarna konkurrenstjaÈnstemaÈn fraÊn kandidatlaÈnderna som aÈgde rum fraÊn december 1997 till
januari 1998 och fraÊn november till december 1998. I dessa program ingick foÈ relaÈsningar av
kommissionens experter och diskussioner kring praktiska fall som presenterades av deltagarna.

306. I de flesta av kandidatlaÈnderna har naÊgon form av arbetsgruppsstruktur med generaldirektorat
IV inraÈttats som underlaÈ ttar de informella och fackinriktade expertdiskussionerna om tillnaÈrmning paÊ

konkurrensomraÊdet, uppbyggnad av institutioner och tillaÈmpning av lagarna. Dessa informella
sammantraÈ ffanden och de maÊnga personliga kontakterna mellan tjaÈnstemaÈnnen har varit till godo
baÊde vad gaÈ ller den raÈttsliga ramen och tillaÈmpningspraxis inom kandidatlaÈndernas konkurrensmyn-
digheter. Mot bakgrund av ovan beskrivna problem kring statliga stoÈ d kommer bistaÊndet i framtiden
att inriktas mot uppraÈttandet av en foÈ rteckning oÈ ver statliga stoÈ d, regionala stoÈ dkartor och en riktig
stoÈ dram foÈ r kaÈnsliga sektorer, liksom mot bedoÈ mningar av enskilda fall.

307. De central- och oÈ steuropeiska laÈndernas och Europeiska kommissionens fjaÈrde konkurrens-
konferens aÈgde rum den 25-26 maj i Bratislava. I delegationerna ingick hoÈ gt uppsatta tjaÈnstemaÈn fraÊn
de central- och oÈ steuropeiska laÈndernas och kommissionens konkurrens- och statsstoÈ dansvariga
enheter. Denna aÊrliga konferens aÈr ett forum daÈr man dryftar aÊsikter och erfarenheter om
tillnaÈrmningen av lagstiftning och hur efterlevnaden saÈkras. Konferensen aÈr ocksaÊ en plats daÈr
yrkeskontakter etableras och staÈrks mellan konkurrensansvariga tjaÈnstemaÈn inom EU och i de central-
och oÈ steuropeiska laÈnderna.

2. AnslutningsfoÈ rhandlingar

308. Sedan regeringskonferensen oÈ ppnades den 30 mars 1998 inleddes genomgaÊngen av gemens-
kapens regelverk den 3 april med det foÈ rsta multilaterala moÈ tet med deltagande fraÊn alla
kandidatlaÈnderna. Den 9-19 oktober deltog sex kandidatlaÈnder (Tjeckien, Estland, Ungern, Polen,
Slovenien och Cypern) i genomgaÊngen av konkurrenskapitlet, d.v.s. den analytiska granskningen av
EU:s regelverk paÊ konkurrensomraÊdet. MaÊlet var att under en dag av olika genomgaÊngar ge flera
ansoÈ karlaÈnder en fullstaÈndig information om EU:s regelverk, foÈ r att vid efterkommande bilaterala
moÈ ten kartlaÈgga eventuella stoÈ rre problemkomplex som kan dyka upp vid de egentliga anslutnings-
foÈ rhandlingarna.

309. Den 11 maj aÈgde en saÊdan genomgaÊng om konkurrenspolitiken rum med de fem oÈ vriga laÈnder
(Bulgarien, Lettland, Litauen, RumaÈnien och Slovakien). GenomgaÊngen av artikel 86-direktiven,
saÈrskilt paÊ teleomraÊdet, aÈgde rum 28/4-7/5 foÈ r de foÈ rsta sex laÈnderna och den 23 juni foÈ r de oÈ vriga fem
laÈnderna, som en del av genomgaÊngen av hela kapitlet om telekommunikationer.
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B Ð Bilateralt samarbete

1. Nordamerika

1.1. FoÈ renta staterna

1.1.1. GenomfoÈ randet av 1991 aÊ rs samarbetsavtal 217

310. Kommissionen laÈmnar varje aÊr en rapport till raÊdet och Europaparlamentet om samarbetet med
FoÈ renta staterna enligt 1991 aÊrs avtal. Hittills har tre saÊdana rapporter kommit:

Ð den foÈ rsta foÈ r perioden fr.o.m. den 10 april 1995 (daÊ 1991 aÊrs avtal traÈdde i kraft) t.o.m. den 30 juni
1996 218,

Ð den andra foÈ r perioden fr.o.m. den 1 juli 1996 t.o.m. den 31 december 1996 219, och

Ð den tredje foÈ r perioden fr.o.m. den 1 januari 1997 t.o.m. den 31 december 1997 220.

Under 1998 samarbetade kommissionen med det amerikanska justitiedepartementet och Federala
handelskommissionen (Federal Trade Commission) i ett stort antal fall. FoÈ rutom de foÈ rdelar som detta
naÈra samarbete innebar foÈ r de baÊda konkurrensmyndigheterna och beroÈ rda privata parter i de enskilda
fallen (snabbare och mer sammanhaÈngande handlaÈggning paÊ baÊda sidor om Atlanten) bidrar den naÈra
dagliga kontakten mellan ansvariga tjaÈnstemaÈn vid kommissionen (GD IV) och amerikanska
justitiedepartementet och Federala handelskommissionen till staÈrkt oÈ msesidigt foÈ rtroende och tillit,
oÈ kade kunskaper om varandras substans- och foÈ rfaranderegler, konvergens genom exempel och
slutligen att ºbaÈsta praxisº utvecklats foÈ r alla faser i foÈ rfarandet.

311. Ett av de hittills intressantaste samarbetsaÈrendena aÈr sammanslagningen av WorldCom och
MCI som fick klartecken i juli 1998. NaÈr planerna om detta samgaÊende anmaÈldes vaÈckte de inga
farhaÊgor om en koncentration av den transatlantiska kabelkapaciteten paÊ samma akuta saÈtt som den
tidigare foÈ reslagna sammanslagningen av BT och MCI (projektet granskades ingaÊ ende av
kommissionen 1996 och oÈ vergavs slutligen av parterna), dock gav den upphov till fraÊgor gaÈllande
konkurrensen mellan InternetoperatoÈ rer. Kommissionens granskning och foÈ rhandlingar om aÊtgaÈrder
skedde parallellt med amerikanska justitiedepartementets. Arbetet kaÈnnetecknades av ett mycket naÈra
samarbete mellan de baÊda myndigheterna, bl.a. i form av metoddiskussioner, informationssamordning
och gemensamma moÈ ten och foÈ rhandlingar med parterna. Tidtabellen foÈ r avyttrandet gav parterna
moÈ jlighet att med klartecken fraÊn USA:s justitiedepartement och kommissionen ingaÊ ett avtal om
foÈ rsaÈ ljning foÈ re sammanslagningen, dock paÊ det villkoret att denna skulle godkaÈnnas. I enlighet med de
aÊtaganden som de anmaÈlt ville parterna att baÊda konkurrensmyndigheterna skulle godkaÈnna den
foÈ reslagna koÈ paren av de verksamheter som skulle avyttras. De tvaÊ myndigheterna fortsatte sitt
samarbete till dess aÈrendet hade slutfoÈ rts och utvaÈxlade formella skrivelser daÈrom i enlighet med 1991
aÊrs avtal mellan EEG och FoÈ renta staterna. Bland aÊtgaÈrderna ingick moÈ jligheten foÈ r kommissionen att

217 Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och FoÈ renta Staternas regering om tillaÈmpning av deras konkurrens-
bestaÈmmelser (EGT L 95, 27.4.1995, s. 45-50, raÈ ttat genom EGT L 1313¤8, 15.6.1995).

218 Antagen den 8.10.1996, KOM (96)479 slutlig, se XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 299-311.
219 Antagen den 4.7.1997, KOM (97)346 slutlig, se den XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 312-318.
220 Antagen den 3.9.1998, KOM (1998)516 slutlig, se XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317-327.
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under visa foÈ rhaÊllanden utse en person med uppgift att kontrollera, och om det skulle visa sig
noÈ dvaÈndigt, ta oÈ ver kontrollen oÈ ver foÈ rsaÈ ljningen (d.v.s. att hitta en koÈ pare och utarbeta avtal).

312. Ett annat exempel paÊ framgaÊngsrikt samarbete mellan EU och USA var samgaÊendet mellan
Dresser och Haliburton som fick klartecken av kommissionen i juli 1998. Sammanslagningen
omfattade tvaÊ USA-baserade foÈ retag. Halliburton aÈr en av vaÈrldens stoÈ rsta energitjaÈnstfoÈ retag.
Dresser som aÈr verksam inom samma omraÊde aÈr mindre och mer specialiserat. Parterna hade
verksamhet som oÈ verlappade varandra inom oljeutvinningsindustrin: borrhaÊ lsvaÈtska, riktad borrning,
samt faÈrdigstaÈ llningsvaror och -tjaÈnster. PaÊ de tvaÊ sistnaÈmnda omraÊdena var den sammanlagda
marknadsandelen inte vaÈsentlig, eftersom det ocksaÊ fanns ett antal jaÈmnstarka konkurrenter och ett
antal kunder med effektivt marknadsinflytande. PaÊ borrhaÊ lsvaÈtskemarknaden skulle koncentrationen
dock ha gett upphov till en betydande marknadsdominans foÈ r foÈ retaget. Parterna hade dock redan
foÈ rhandlat fram ett avyttringsprojekt med det amerikanska justitiedepartementet, vilket skulle
innebaÈra att marknadsoÈ verlappningen kommer att upphoÈ ra. PaÊ basis av detta hade kommissionen inga
ytterligare invaÈndningar vad gaÈ llde borrhaÊlsvaÈtskemarknaden. Detta aÈrende aÈr ett intressant exempel
paÊ hur EU och USA samordnat sin granskning av en sammanslagning, och i viss utstraÈckning aÈven
arbetsfoÈ rdelningen mellan de baÊda myndigheterna.

313. Andra fall av naÈra samarbete mellan EU och FoÈ renta staterna aÈr sammanslagningen av Price
Waterhouse och Coopers & Lybrand, Exxon och Shell, Daimler-Benz och Chrysler, Seagram och
Polygram, Hercules och Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan och Sedgwick samt BP och Amoco.
Detaljer om dessa aÈrenden aÊterfinns i Del II i rapporten. (Fallrelaterat samarbete mellan EG och USA
diskuteras ytterligare i detalj i den fjaÈrde rapporten till raÊdet och Europaparlamentet foÈ r 1998) 221.

1.1.2. Antagandet av 1998 aÊ rs avtal om aktiv hoÈvlighet mellan EG och FoÈ renta staterna 222

314. PaÊ grundval av ett mandat fraÊn raÊdet har kommissionen framfoÈ rhandlat ett avtal med FoÈ renta
staterna som staÈrker relevanta bestaÈmmelser i 1991 aÊrs avtal om anvaÈndningen av aktiv hoÈ vlighet.
Resultatet fraÊn dessa foÈ rhandlingar, 1998 aÊrs avtal om aktiv hoÈ vlighet mellan EU och USA,
undertecknades i Washington och traÈdde i kraft den 4 juni 1998. I avtalet redogoÈ rs mer ingaÊende foÈ r
naÈr en begaÈran om aktiv hoÈ vlighet normalt kan goÈ ras och hur en saÊdan anmodan boÈ r behandlas. I
motsats till 1991 aÊrs avtal omfattas EU:s regler foÈ r kontroll av foÈ retagskoncentrationer i princip inte av
1998 aÊrs avtal p.g.a. lagstiftningen i EG och USA om kontroll av koncentrationer, som inte, vilket
stadgas i avtalet, tillaÊ ter naÊgot uppskjutande eller avbrytande av aÊtgaÈrder.

1.2. Kanada

315. Efter foÈ rhandlingar slutfoÈ rdes utkastet till ett avtal om samarbete i konkurrensaÈrenden mellan
Europeiska gemenskaperna och den kanadensiska regeringen i maj 1998. Den 4 juni antog
kommissionen ett foÈ rslag om att ministerraÊdet och kommissionen gemensamt skall anta ett beslut
om att detta avtal skall slutas. Europaparlamentet har nu godkaÈnt kommissionens foÈ rslag. Avtalet
vaÈntas inom kort bli antaget av raÊdet och kommissionen och daÈrefter undertecknas och traÈda i kraft
under 1999. Under tiden kommer kommissionen och Kanadas Competition Bureau bilateralt att
diskutera de praktiska delarna av myndigheternas framtida samarbete som ett led i avtalet.

221 KOM (1998)...slutlig.
222 Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Amerikas foÈ renta staters regering om tillaÈmpningen

av principerna om aktiv hoÈ vlighet vid genomfoÈ randet av deras konkurrenslagstiftning, EGT L 173, 18.6.1998, s.
26±31.
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316. Det foÈ reslagna avtalet skall underlaÈtta ett utoÈ kat samarbete mellan EG och Kanada kring
tillaÈmpningen av baÊda parternas konkurrensregler. Ett stigande antal aÈrenden granskas av baÊda
konkurrensmyndigheterna och som en foÈ ljd av detta oÈ kar insikten om hur viktigt det dels aÈr att
undvika motstridiga beslut, dels att samordna regeltillaÈmpningen i den utstraÈckning som baÊda parter
anser vara till oÈ msesidig nytta.

317. Till sitt innehaÊll aÈr likheterna stora mellan det foÈ reslagna avtalet och det som ingicks mellan EU
och FoÈ renta staterna aÊr 1991. I huvudsak regleras 1) oÈ msesidigt underraÈ ttande av aÈrenden som utreds
av endera myndigheten, och som kan inverka paÊ viktiga intressen foÈ r den andra parten, 2) moÈ jligheten
till samordning av de baÊda myndigheternas regeltillaÈmpning samt oÈ msesidig handraÈckning, 3)
moÈ jligheten foÈ r den ena parten att anmoda den andra parten att vidta aÊtgaÈrder (aktiv hoÈ vlighet), och
foÈ r den ena parten att beakta den andra partens viktiga intressen daÊ lagstiftningen tillaÈmpas (passiv
hoÈ vlighet) och 4) utbyte av information mellan parterna, utan att inverka paÊ naÊgondera partens
sekretesskyldigheter gaÈllande saÊdan information.

2. OÈ vriga laÈnder

2.1. Japan

318. Kommissionen har lagt sista handen vid en ny foÈ rslagslista oÈ ver ytterligare avregleringar i
Japan. Listan omfattar en serie avregleringsfoÈ rslag paÊ konkurrensomraÊdet och oÈ verlaÈmnades till Japan
den 12 oktober 1998 under ett ministermoÈ te mellan EU och Japan i Tokyo. FoÈ rslagen har aÈven
diskuterats med Japan vid ett moÈ te paÊ hoÈ g nivaÊ i Tokyo den 3-6 november 1998.

319. Under det aÊrliga bilaterala moÈ tet mellan kommissionen och den japanska konkurrensmyndig-
heten som aÈgde rum i Bryssel den 24 november 1998, kunde man notera en positiv utveckling vad
gaÈ ller avregleringar paÊ det konkurrenspolitiska omraÊdet (de flesta undantagen fraÊn japanska
konkurrensregler har slopats och den japanska konkurrensmyndigheten har faÊ tt oÈ kade budgetresurser
och utoÈ kad personal).

320. Kommissionen upprepade dock sitt huvudfoÈ rslag till den japanska regeringen gaÈ llande

Ð moÈ jligheter foÈ r den japanska konkurrensmyndigheten att laÈgga fram sina aÊsikter daÊ regeringen
skall vidta konkurrensaÊtgaÈrder,

Ð den japanska konkurrensmyndighetens oÈ versyn av befintlig och ny administrativ vaÈgledning,

Ð straÈngare granskning fraÊn den japanska konkurrensmyndighetens sida fraÈmst paÊ distributionsom-
raÊdet,

Ð avskraÈckande paÊfoÈ ljder vid konkurrenshaÈmmande oÈ vertraÈdelser, och

Ð foÈ rbaÈttrade chanser foÈ r foÈ rfoÈ rdelade att via domstol begaÈra olika typer av skadestaÊnd.
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321. I OECD:s rekommendation fraÊn 1986 (senast reviderad 1995 223) etableras den grundlaÈggande
ramen foÈ r samarbetet mellan kommissionen och den japanska konkurrensmyndigheten. Mellan 1993
och 1998 saÈnde kommissionen 30 anmaÈlningar till den japanska konkurrensmyndigheten och mottog
sju anmaÈlningar daÈrifraÊn. Detta ger en antydan om att kommissionen handskas med fler aÈrenden daÈr
japanska foÈ retag eller andra japanska intressen aÈr inblandade, aÈn den japanska konkurrensmyndig-
heten behandlar aÈrenden daÈr EU-foÈ retag eller -intressen aÈr inblandade. Detta skulle kunna foÈ rklaras
av att det aÈr svaÊrare foÈ r EU-foÈ retag att komma in paÊ den japanska marknaden aÈn vice versa.

I Nordion-aÈrendet samarbetade kommissionen med den japanska konkurrensmyndigheten. Sedan
Nordion aÊtagit sig att stryka exklusivitetsklausulerna i saÈ ljkontrakten med konsumenter i EU besloÈ t
kommissionen att instaÈ lla sitt foÈ rfarande mot Nordion enligt EG-foÈ rdragets artikel 82 foÈ r missbruk av
dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r foÈ rsaÈ ljning och produktion av Molybdenum 99 (Mo-99), en
basprodukt foÈ r radiofarmaka som anvaÈnds i nukleaÈr medicin. Den utredning som gjordes i Japan av
den japanska konkurrensmyndigheten ledde till ett identiskt resultat foÈ r den japanska marknaden.
Den japanska konkurrensmyndigheten antog en rekommendation med begaÈran om att Nordion skulle
avlaÈgsna sina exklusivitetsklausuler fraÊn kontrakt med japanska kunder. Nordion accepterade
rekommendationen varefter den japanska konkurrensmyndigheten utfaÈrdade ett formellt beslut i
september 1998. Det slutliga beslutet har samma innehaÊ ll som rekommendationen.

2.2. MedelhavslaÈnderna

322. Avtal har redan slutits med Marocko, Tunisien, Israel, Jordanien och den palestinska
myndigheten. Andra avtal haÊ ller paÊ att foÈ rhandlas fram med Algeriet, Libanon, Egypten och Syrien.
AvtalsbestaÈmmelserna som handlar om konkurrens innehaÊ ller tydliga aÊtaganden om att beroÈ rda
laÈnders konkurrenspolitik skall tillnaÈrmas EG:s regelverk. En foÈ rsta konferens med representanter
fraÊn gemenskapen, medlemsstaternas nationella konkurrensmyndigheter och MedelhavslaÈnderna
arrangerades i Tunis 1998. Endast Tunisien och Algeriet har begaÈrt tekniskt bistaÊnd. FoÈ r Tunisien har
en foÈ rsta kartlaÈggningsrapport om ett tekniskt bistaÊndsprogram arbetats fram i september 1998. Denna
studeras f.n. av de tunisiska myndigheterna.

323. I kommissionens meddelande om Europa-Medelhavspartnerskapet och den inre marknaden
(KOM(1998)538 slutlig, 23.9.1998) foÈ reslaÊs bl.a. en sektorsoÈ vergripande insats paÊ konkurrensomraÊdet,
vilket kommer att goÈ ra det moÈ jligt att gaÊ vidare med samarbete och tekniskt bistaÊnd.

2.3. Latinamerika

324. Alltsedan tillkomsten av en fullstaÈndig avtalsram med laÈ nderna i Latinamerika har
kommissionen verkat foÈ r att staÈrka foÈ rbindelserna till olika grupper av laÈnder (Mercosur, Andinska
gemenskapen och Centralamerika). AvgraÈnsade samarbetsprojekt har igaÊngsatts: de latinamerikanska
och karibiska laÈndernas konkurrenslagstiftning har kompilerats, en foÈ rteckning oÈ ver konkurrensmyn-
digheter och -institutioner har uppraÈttats foÈ r att underlaÈ tta relationerna mellan de konkurrenspolitiskt
ansvariga och affaÈ rsvaÈ rlden, Internettidningen BoletõÂn Latinoamericano de Competencia har
grundats 224.

223 Reviderad rekommendation fraÊn OECD-raÊdet roÈ rande samarbete mellan medlemslaÈnderna naÈr det gaÈ ller
konkurrensbegraÈnsande metoder som paÊverkar den internationella handeln, 27±28 juli 1995 Ð C(95)130/slutlig.

224 Dokumenten aÈr tillgaÈngliga paÊ Internet via: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/other.htm
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325. Kommissionen har inlett foÈ rhandlingar med Mexiko om att infoÈ ra en frihandelsordning. I det
preliminaÈra avtalet fraÊn 1997 finns bestaÈmmelser om samarbete mellan EG och Mexiko, vari aÈven
ingaÊr tekniskt samarbete.

326. De senaste aÊren har bl.a. generaldirektorat IV byggt ut sina relationer till konkurrensmyndig-
heterna i medlemslaÈnderna inom Mercosur, saÈrskilt i Brasilien och Argentina, samt till Chile, som aÈr
associerad medlem i Mercosur. En jaÈmfoÈ rande studie av Mercosurs, Chiles och EG:s lagstiftning har
kunnat utarbetas och den har varit mycket anvaÈndbar foÈ r att foÈ rbaÈttra foÈ rstaÊelsen av laÈget och de
problem som dessa laÈnder staÊr infoÈ r om de vill utveckla en fullstaÈndig raÈ ttslig ram paÊ konkurrens-
regelomraÊdet.

327. Utsikterna foÈ r eventuella avregleringsfoÈ rhandlingarna som skall inledas med Mercosur och
Chile aÈr en annan mycket viktig del som talar foÈ r en samarbetsram. RaÈttssaÈkerheten foÈ r foÈ retagen som
aÈr verksamma paÊ denna marknad torde principiellt foÈ rbaÈttras om konkurrensregelverket utvecklas och
tillaÈmpas paÊ ett effektivt saÈtt i MercosurlaÈnderna. Kommissionen menar i sitt nyligen till raÊdet
oÈ verlaÈmnade meddelande att foÈ rhandlingarna ocksaÊ skall omfatta konkurrensreglerna, inklusive
samarbetsmekanismer och en samordning mellan de myndigheter som ansvarar foÈ r tillaÈmpningen av
konkurrensreglerna.

2.4. Ryssland, Ukraina och oÈ vriga nya oberoende stater

328. I de partnerskaps- och samarbetsavtal som EU har slutit med Ryssland, Ukraina, Moldavien
och de flesta av de oÈ vriga f.d. sovjetiska delrepublikerna, aÊtar sig Ð i stoÈ rre eller mindre omfattning Ð
dessa laÈnder att tillnaÈrma sin konkurrens- och statsstoÈ dslagstiftning till EG:s regelverk. AÈ ven om
takten aÈr laÊngsam foÈ rvaÈntas den gemensamma kommitteÂ som bildats i enlighet med partnerskaps- och
samarbetsavtalet med Ryssland och Ukraina att inraÈ tta delkommitteÂer under foÈ rsta halvaÊret 1999 som
skall ta upp konkurrens- och statsstoÈ dsfraÊgor. Ett antal Tacisprojekt foÈ r att tillhandahaÊ lla relevant
expertis paÊgaÊr ocksaÊ .

329. I efterverkningarna av den ekonomiska turbulens som drabbade Ryssland i fjol slogs den
statliga antimonopolkommitteÂn samman med ett nytt ministerium med en hel rad olika befogenhets-
omraÊden. Det aÈr fortfarande oklart vilka foÈ ljder detta kommer att faÊ foÈ r kontrollen av konkurrens-
lagstiftningens efterlevnad i Ryska federationen.

C Ð Multilateralt samarbete

1. VaÈrldshandelsorganisationen (WTO): Handels- och konkurrenspolitik

330. EG har verkat foÈ r att konkurrensfraÊgan skall hamna paÊ den internationella dagordningen.
Kommissionens meddelande fraÊn i juni 1996 inspirerade ministermoÈ tet i Singapore att uppraÈtta
arbetsgrupp inom WTO med ansvar foÈ r samspelet mellan handels- och konkurrenspolitiken.

331. Gruppens leds av professor Jenny och har roÈ nt ett anmaÈrkningsvaÈrt stort intresse och bred
uppslutning. Detta aÊterspeglas i de maÊnga aÊsikter som presenterats av WTO:s medlemsstater, liksom i
kvaliteten och oÈ ppenheten i de diskussioner som haÊllits om olika punkter paÊ dagordningen. SaÈrskilt
beaktansvaÈrt har utvecklingslaÈndernas aktiva deltagande varit. MaÊnga av dessa laÈnder har redogjort
foÈ r sina erfarenheter vad gaÈ ller infoÈ randet av konkurrenslagstiftning och tillaÈmpningen av den.
Gruppen har varit anmaÈrkningsvaÈrt fri fraÊn ideologiska kontroverser och meningsskiljaktigheter
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mellan nord och syd. Olika uppfattningar om gruppens mandat har paÊ intet vis foÈ rhindrat substantiella
diskussioner i olika aÈmnen som foÈ rts fram av medlemmarna.

332. Diskussionerna har vaÈsentligen varit analytiska. Bland de punkter kring vilka bred konsensus
verkar finnas, kan naÈmnas:

Ð Behovet att parallellt fortsaÈ tta med att avreglera handeln, slopa onoÈ diga regler och att staÈrka
konkurrenslagstiftningen och -politiken.

Ð Betydelsen ur utvecklingssynvinkel av att medta konkurrenspolitiken som en del i den
marknadsorienterade reformprocessen.

Ð Det internationella samarbetets oÈ kande betydelse naÈr det gaÈ ller att effektivt kunna inrikta sig paÊ

samspelet mellan handels- och konkurrenspolitiken.

333. Gruppen har aÈven hunnit mycket laÊngt i kartlaÈggningen av vilka delar av konkurrensraÈ tten och
-politiken som aÈr saÈrskilt relevanta foÈ r det multilaterala handelssystemet. HaÈr aÊ terfinns: a) vilken typ
av konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden som omfattas av konkurrenslagstiftningen, b) omfattningen av
sektoriella eller regelverksmaÈssiga undantag fraÊn tillaÈmpningen av konkurrensraÈ tten, c) tillaÈmpnings-
mekanismer, inklusive foÈ rvaltningsmyndigheternas och raÈttsvaÈsendets roll.

334. Det aÈr allmaÈnt erkaÈnt att vissa typer av konkurrensbegraÈnsande verksamhet fraÊn foÈ retagens
sida kan skapa handelsbarriaÈrer eller eljest rubba de lika konkurrensmoÈ jligheterna. AllmaÈnt erkaÈnns
ocksaÊ att konkurrens och handel kan paÊverkas avsevaÈrt av regleringspolitiska beslut, verksamhet som
drivs av foÈ retag med exklusiva eller saÈrskilda raÈttigheter samt en laÊng rad handelspolitiska aÊtgaÈrder.

335. Arbetet i gruppen begraÈnsade sig till utbildning och gruppen fortsaÈ tter under 1999 med detta.
WTO maÊste ocksaÊ svara paÊ fraÊgan om huruvida det finns en politisk vilja bland dess medlemmar foÈ r att
gaÊ vidare och inleda foÈ rhandlingar under 1999 gaÈ llande uppraÈttandet av en multilateral ram av
konkurrensregler.

336. I april 1998 antog WTO:s tvistinstans GATT-panelens slutrapport om tilltraÈde foÈ r film och
fotopapper till den japanska marknaden. Panelen avvisade FoÈ renta staternas yrkanden sedan den inte
lyckats etablera naÊgot orsakssamband mellan den japanska regeringens aÊtgaÈrder och det rubbade
konkurrensfoÈ rhaÊ llandet mellan inhemska och importerade produkter. Kodak/Fuji-panelen inraÈttades
paÊ begaÈran av FoÈ renta staterna. EU ingrep som tredje part mot bakgrund av sina ekonomiska intressen
i aÈrendet.

337. FraÊgan om huruvida konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden inverkar negativt paÊ handeln
omfattas inte av gaÈ llande WTO-regler. FoÈ ljaktligen faÈ llde panelen inget avgoÈ rande i denna fraÊga
och koncentrerade sig uteslutande paÊ huruvida upphaÈvande av handelsfoÈ rdelar kunde tillskrivas
aÊ tgaÈrder som vidtagits av den japanska regeringen. I detta aÈrende fanns dock flera konkurrensfraÊgor
som skulle kunnat behandlas mer tillfredsstaÈ llande inom ramen foÈ r konkurrenslagstiftningen.

338. I samband med detta aÈrende menade Leon Brittan, kommissionens vice ordfoÈ rande, och Karel
Van Miert, konkurrensansvarig kommissionsledamot, att ºantagandet av rapporten tydligt illustrerar
behovet av att komplettera det nuvarande ramen av WTO-regler med en WTO-ram av
konkurrensreglerº.
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2. OECD, UNCTAD

339. Kommissionen spelade en aktiv roll i arbetet inom OECD:s konkurrensraÈttsliga och -politiska
kommitteÂ, saÈrskilt i rundabordsfoÈ rhandlingar under 1998 (aktiv hoÈ vlighet, foÈ rsaÈkringar, marknader foÈ r
offentlig upphandling, relationen mellan tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter, bojkott,
radio- och TV-utsaÈndningar samt koÈ parmakt). Den rekommendation gaÈ llande saÈrskilt allvarliga
karteller, som antogs av kommitteÂn i maj 1998 aÈr aÈven av saÈrskilt intresse. Detta dokument syftar till
att staÈrka medlemsstaternas efterlevnadskontroll gentemot saÈrskilt allvarliga karteller genom att
stryka eller minska lagstadgade undantag som skapar kryphaÊl i konkurrenslagstiftningen, och genom
att slopa raÈttsliga begraÈnsningar som hindrar konkurrensverken fraÊn att laÈmna utredningsbistaÊnd till
utlaÈndska konkurrensverk.

340. Kommissionen spelade aÈven en aktiv roll i UNCTAD:s arbete paÊ det konkurrenspolitiska
omraÊdet och saÈrskilt vid det expertmoÈ te om konkurrenspolitik och konkurrensraÈ tt som aÈgde rum den
29-31 juli 1998.
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V Ð UTSIKTER FOÈ R 1999

1. Lagstiftningsverksamhet

341. Under innevarande aÊr kommer kommissionen att ytterligare oÈ vervaÈga en foÈ rskjutning av
tyngdpunkten sin verksamhet mot aÈrenden av tydligt gemenskapsintresse. Trots hoÈ ga foÈ rhoppningar
om de nya bestaÈmmelserna om vertikala begraÈnsningar innebaÈr det blygsamma resultatet fraÊn de
foÈ rsta omorienteringsaÊtgaÈrderna fraÊn 1997 att kommissionen ytterligare skall anpassa de raÈttsliga
instrumenten och resurser till nuvarande och framtida behov.

342. Kommissionen maÊste genomfoÈ ra nya bestaÈmmelser om vertikala begraÈnsningar. Under 1999
boÈ r foÈ rordning nr 19/65 och artikel 4.2 i foÈ rordning nr 17 aÈndras. DaÈrefter kommer att utarbeta en ny
foÈ rordning om undantag och riktlinjer foÈ r vertikala begraÈnsningar som troligen inte kommer att antas
foÈ rraÈn aÊr 2000.

Kommissionen torde aÈven komma att anta ett nytt meddelande om handelsfoÈ retag.

343. Moderniseringen av EG:s konkurrensraÈtt boÈ r gaÊ vidare och kommissionen planerar att foÈ reslaÊ

en revision av foÈ rordning nr 17 daÈr tillaÈmpningsvillkoren foÈ r artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget finns
faststaÈ llda. Detta foÈ rslag blir foÈ rmodligen ett avgoÈ rande steg i moderniseringsarbetet.

344. Efter ett aÊr med rekordhoÈ ga boÈ ter planerar kommissionen mot bakgrund av sina erfarenheter
att se oÈ ver en del bestaÈmmelser i riktlinjerna gaÈ llande faststaÈ llande av boÈ tesbelopp foÈ r att korrigera
vissa aspekter som anses staÈmma illa med de maÊl som man satt upp.

345. Vad gaÈ ller kontrollen av koncentrationer planerar kommissionen att anta ett nytt till-
kaÈnnagivande om accessoriska begraÈnsningar eftersom det nu gaÈ llande fraÊn 1990 inte laÈngre aÈr i fas
med praxis. Ett tillkaÈnnagivande om saÈtt foÈ r kommissionen att kontrollera huruvida en anmaÈld affaÈr aÈr
foÈ renlig med den gemensamma marknaden kommer sannolikt ocksaÊ att antas naÈsta aÊr.

346. Kommissionen fortsaÈ tter sitt arbete med att utarbeta texter om statliga stoÈ d, saÈ rskilt
tillkaÈnnagivanden som skall oÈ ka insynen och foÈ renkla kontrollen av aÈrenden av mindre intresse.
Kommissionen avser ocksaÊ anta tvaÊ foÈ rordningar om gruppundantag, den ena foÈ r smaÊ och medelstora
foÈ retag, den andra foÈ r utbildningsstoÈ d. Riktlinjerna foÈ r sysselsaÈttningsstoÈ d torde ocksaÊ ses oÈ ver under
1999. I oÈ vrigt kommer en procedurfoÈ rordning att antas formellt till foÈ ljd av en politisk oÈ verens-
kommelse i raÊdet (industri) den 16 november 1998.

2. Den internationella arenan

347. Internationellt fortsaÈ tter kommissionen sitt bilaterala och multilaterala samarbete med
ansvariga konkurrensmyndigheter.

InfoÈ r EU:s utvidgning kommer kommissionen att aÈgna saÈrskild uppmaÈrksamhet aÊt utvecklingen av en
konkurrenskultur i de central- och oÈ steuropeiska laÈnderna. SaÈrskilt kommer man att vaka oÈ ver att
konkurrensreglerna verkligen kommer till anvaÈndning daÈ r. Kommissionen kommer paÊ nytt
manifestera sin vilja att se snabbare framsteg i infoÈ randet av ett effektivt kontrollsystem foÈ r statliga
stoÈ d. HaÈrvidlag kommer man fortsatt att arbeta paÊ att utveckla riktlinjerna gaÈ llande problemen kring
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statliga stoÈ d i dessa regioner saÊ att de tar haÈnsyn till de saÈrskilda foÈ rutsaÈ ttningar som gaÈ ller foÈ r
ekonomier som befinner sig i oÈ vergaÊngsfaser.

Inom ramen foÈ r det bilaterala samarbetet med FoÈ renta staterna bemoÈ dar sig kommissionen om att
genomfoÈ ra avtalet mellan EU och USA om aktiv hoÈ vlighet och kommer att tillstyrka ett antagande av
utkastet till samarbetsavtalet med Kanada.

Vad gaÈller multilateralt samarbete kommer kommissionen aÈven fortsaÈ ttningsvis att aktivt medverka i
arbetet inom WTO roÈ rande handels- och konkurrensfoÈ rbindelserna.

3. Kontrollverksamhet

348. Kommissionen taÈnker under 1999 foÈ rdubbla anstraÈngningarna att oÈ ka konkurrensen inom EG
foÈ r att garantera att euron blir framgaÊngsrik. SaÈrskilt aÈmnar man koncentrera sig paÊ att skoningsloÈ st
bekaÈmpa eventuella kartellbildningar som kan uppstaÊ inom vissa traditionella sektorer i ett foÈ rsoÈ k att
skjuta upp noÈ dvaÈndiga kostnadsnedskaÈrningar och omstruktureringar till foÈ ljd av en ofraÊnkomlig
intensifiering av konkurrensen efter eurons infoÈ rande. DaÈrfoÈ r kommer kommissionen att faÈsta saÈrskild
vikt vid att bilda en ºantikartellenhetº som redan har flera aÈrenden som vaÈntar paÊ behandling.
Kommissionen taÈnker aÈndaÊ inte slaÈppa efter paÊ sin uppmaÈrksamhet inom andra omraÊden, t.ex.
missbruk av dominerande staÈ llning. Kommissionen raÈknar aÈven med att utveckla raÈ ttspraxis inom nya
sektorer som miljoÈ , idrott eller fria yrkesgrupper daÈr viktiga aÈrenden aÈr uppe till behandling. Viktiga
beslut vaÈntas inom finans-, data- och lufttransportsektorerna.

349. Vad gaÈ ller kontrollen av foÈ retagskoncentrationer foÈ rvaÈntar sig kommissionen ingen stabilisering
av antalet anmaÈlda aÈrenden, dels till foÈ ljd av de omstruktureringsprocesser som paÊgaÊr inom en rad
olika verksamhetssektorer, dels till foÈ ljd av effekterna av eurons infoÈ rande den 1 januari 1999.
Kommissionen tror sig komma att faÊ in 230 aÁ 250 anmaÈlningar under 1999.

350. En strikt tillaÈmpning av gemenskapens konkurrensraÈ tt kommer att garantera att avreglerings-
politiken blir framgaÊngsrik. Kommissionen kommer att se till att avregleringsdirektiven verkligen
inlemmas i medlemsstaternas nationella lagstiftning och att bestaÈmmelserna tillaÈmpas av medlems-
staterna i enlighet med artikel 86. Kommissionen kommer i all synnerhet att oÈ vervaka genomfoÈ randet
av full konkurrens inom telesektorn, och samarbetet med medlemsstaternas reglerande myndigheter
eller eventuellt de nationella konkurrensmyndigheterna. Kommissionen kommer paÊ samma saÈtt att
noggrant foÈ lja genomfoÈ randet av postdirektivet. Sedan avregleringsdirektiven antagits foÈ r energi-
sektorn (foÈ rsta etappen foÈ r elmarknaderna i februari 1999) skall kommissionen effektivisera
tillaÈmpningen av konkurrensreglerna inom denna sektor som gradvis oÈ ppnas foÈ r konkurrens.

351. Avregleringen av energisektorn kommer ocksaÊ att medfoÈ ra effekter paÊ antalet aÈrenden om
statliga stoÈ d som granskas av kommissionen.

352. Ett viktigt stoÈ dpolitiskt steg blir genomfoÈ randet av procedurfoÈ rordningen, som genom att goÈ ra
procedurreglerna klarare kommer att foÈ rbaÈttra respekten foÈ r dem. HaÈrigenom faÊr kommissionen aÈven
nya medel foÈ r att bekaÈmpa regelvidriga stoÈ d och missbruk av stoÈ d.

KONK. RAP. 1998

126 XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG



NedgaÊngen under 1998 vad gaÈ ller nya stoÈ daÈrenden aÈr foÈ rmodligen tillfaÈ llig och konjunkturrelaterad.
AÊ r 1999 torde komma att kaÈnnetecknas av ett stort antal anmaÈlningar om statliga stoÈ d kopplade till de
nya regionalkartorna eller till utbildningsstoÈ d.

Kommissionen taÈnker fortsaÈtta sin beslutsamma politik visavi regelvidriga stoÈ d, vilket under 1998
resulterade i ett rekordstort antal negativa beslut.

KONK. RAP. 1998

XXVIII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN Ð SEK(99) 743 SLUTLIG 127





BILAGA Ð AÈ RENDEN SOM UNDERSOÈ KS I RAPPORTEN

1. Artiklarna 81, 82 och 86

AÈ rende OffentliggoÈ rande Punkt nr

ACEA 131

Rostfritt staÊ l EGT L 100, 1.4.1998 3, 65, Faktaruta 3

Flygplatsen i Bryssel EGT L 216, 1995 110

Flygplatsen i KoÈ ln/Bonn Faktaruta 4

Flygplatsen i DuÈ sseldorf EGT L 173, 14.1.1998 Faktaruta 4

Flygplatsen i Frankfurt am Main EGT L 72, 11.3.1998 72

Flygplatsen i Hamburg 30.10.1998 Faktaruta 4

Flygplatsen i Stuttgart 30.10.1998 Faktaruta 4

Alpha Flight Service/AeÂroport de
Paris (ADP)

EGT L 230, 18.8.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

EGT L 252, 12.9.1998 70

Atlas/Global One Faktaruta 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

EGT C 322, 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways och American Air-
lines

EGT L 239, 30.7.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown och James Budgett

EGT L 284, 19.10.1998 Faktaruta 3

Carton Faktaruta 3

Ciment 165

FjaÈrrvaÈrmeroÈ r EGT L 24, 30.1.1999 Faktaruta 3

EACEM 103

EUCAR EGT C 185, 18.5.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM och Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS och United Airli-
nes

EGT L C 239, 30.7.1998 101

P&I Clubs 116-119

Poutrelles Faktaruta 3

NedsaÈttning av lotsavgifter EGT L 301, 1997 110

REIMS II EGT C 371, 1.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
och Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel EGT C 293, 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105

FaÈrjor mellan Grekland och Italien 65
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Uniworld Faktaruta 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods EGT L 246, 4.9.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen EGT L 124, 23.4.1998 69

2. Koncentrationskontroll

AÈ rende OffentliggoÈ rande Punkt nr

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

Faktaruta 5

Bertelsmann, Kirch och PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Faktaruta 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Faktaruta 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom och BetaRe-
search

IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Faktaruta 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Lyb-
rand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Faktaruta 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Faktaruta 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170
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Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Statligt stoÈ d

AÈ rende OffentliggoÈ rande Punkt nr

StoÈ d till byggande av en vaÈtepero-
xidfabrik

EGT L 171, 17.5.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

AÊ terkallande av ett slutligt beslut,
Spanien

AÈ nnu ej offentliggjort 237

AutoEuropa EGT C 208, 4.7.1998 243

Tauern-motorvaÈgen i OÈ sterrike EGT C 198, 24.6.1998 261

Banco di Napoli AÈ nnu ej offentliggjort 271

BIOTEC Biologische Naturver-
packungen GmbH.

EGT C 219, 15.7.1998 214

BrileÂn S.A. EGT C 199, 25.5.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways AÈ nnu ej offentliggjort 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite EGT C 149, 15.5.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) och Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantiques leverans
till Renaissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Kolindustrin i Tyskland (1997) EGT L 324, 2.12.1998 240, 241

Kolindustrin i Tyskland (1998) AÈ nnu ej offentliggjort 240, 241

Kolindustrin i Spanien EGT L 303, 3.6.1998 236

ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production m.fl.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Liv-
re Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. EGT C 207, 3.7.1998 247

CreÂdit Lyonnais EGT L 221, 8.8.1998 3, 270

CTRL 260

NederlaÈndska bensinstationer be-
laÈgna naÈra den tyska graÈnsen

EGT C 307, 7.10.1998 276

EDF AÈ nnu ej offentliggjort 204
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English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno EGT L 117, 13.5.1993 245

Den franska och nederlaÈndska film-
industrin

AÈ nnu ej offentliggjort 274

FSE Feralpi AÈ nnu ej offentliggjort 235

Gasdistribution i Danmark AÈ nnu ej offentliggjort 205

Tyskt utvecklingsstoÈ d till Indonesi-
en

AÈ nnu ej offentliggjort 233

Tyskland och Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA AÈ nnu ej offentliggjort 272

GroÈ n elektricitet AÈ nnu ej offentliggjort 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

AÈ nnu ej offentliggjort 196

Intermills 284

Irish Corporation Tax EGT C 395, 18.12.1998 192, 210

Italienska regionalstoÈ dsordningar 266

Kiener Deponie Bachmanning, OÈ s-
terrike

EGT C 201, 27.6.1998 199

KNP Leykam EGT C 296, 24.9.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft AÈ nnu ej offentliggjort 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. AÈ nnu ej offentliggjort 244

Lenzing Lyocell EGT C 009, 13.1.1999 198

Lift GmbH. AÈ nnu ej offentliggjort 229

MAGEFESA AÈ nnu ej offentliggjort 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft och Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 slutlig och SEC
(1998) 1313 slutlig

231-233

FoÈ rpliktelse att anvaÈnda icke-fossila
braÈnslen foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor

AÈ nnu ej offentliggjort 212

OceÂ N.V. EGT C 270, 29.8.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal AÈ nnu ej offentliggjort 202

Preussag Stahl AG AÈ nnu ej offentliggjort 203

Offentligt aÈgda varv i Spanien 231

AÊ terbetalning av stoÈ d 189, 287

Spansk stoÈ dordning foÈ r koÈ p av
nyttofordon

262

Regionen Flandern 211

InvaÊnare paÊ KanarieoÈ arna och Ba-
learerna

257

RTVE AÈ nnu ej offentliggjort 272

Ryanair Ltd. AÈ nnu ej offentliggjort 202

Ruhrkohle AG:s foÈ rvaÈrv av Saarbe-
rgwerke GmbH och Preussag An-
thrazit GmbH

AÈ nnu ej offentliggjort 240

Santana Motor SA EGT L 6, 10.1.1997 245
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Saxonylon Textil GmbH. AÈ nnu ej offentliggjort 249

SEAT SA EGT L 88, 9.14.1996 245

Sican EGT C 307, 7.10.1998 215

SNIACE S.A. AÈ nnu ej offentliggjort 250

Sunair 258

VaÈgtransporter och kombinerade
transporter i Italien

EGT C 211, 7.7.1998 261

Transmediterranean 259

Viscido m.fl. mot Ente Poste Ita-
liane

206
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2. TillstaÊnd 151
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I Ð KARTELLER OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STAÈ LLNING:
ARTIKLARNA 81 OCH 82 I EG-FOÈ RDRAGET Ð ARTIKLARNA 65
OCH 66 I EKSG-FOÈ RDRAGET

A Ð Sammanfattning av aÈ renden

1. FoÈ rbud

1.1. Horisontella avtal

Priskartell inom sektorn foÈ r rostfritt staÊ l

Den 21 januari 1998 1 antog kommissionen ett beslut om foÈ rbud och boÈ ter foÈ r 6 tillverkare av platta
produkter i rostfritt staÊ l: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB,
Krupp Thyssen Nirosta GmbH och Usinor SA. Dessa foÈ retag staÊr foÈ r mer aÈn 80 % av den europeiska
tillverkningen av slutprodukter i rostfritt staÊ l.

Vid ett moÈ te i december 1993 i Madrid besloÈ t foÈ retagen att samtidigt genomfoÈ ra en lika stor
prishoÈ jning foÈ r rostfritt staÊ l. HoÈ jningen aÊstadkoms genom en samordnad aÈndring av beraÈknings-
metoden foÈ r legeringspaÊslaget, ett pristillaÈgg grundat paÊ vilka legeringsmetaller som ingaÊr i det rostfria
staÊ let.

NaÊgra av foÈ retagen haÈvdade att de krav paÊ oÈ ppenhet som staÈ lls i artikel 60 i EKSG-foÈ rdraget tvingar
leverantoÈ rerna att tillhandahaÊlla allmaÈn information om sina prissaÈttningsplaner. Enligt artikel 60 i
EKSG-foÈ rdraget aÈr foÈ retagen visserligen tvungna att offentliggoÈ ra ºde prislistor och foÈ rsaÈ ljningsvillkor
som tillaÈmpas av foÈ retagen paÊ den gemensamma marknadenº, men varje foÈ retag maÊste sjaÈ lv faststaÈ lla
sina priser och villkor. Under alla foÈ rhaÊ llanden kan uppgifterna inte meddelas beroÈ rda parter foÈ rraÈn
kommissionen har tagit del av dem.

Kommissionen besloÈ t att prisavtalet utgjorde en allvarlig oÈ vertraÈdelse av artikel 65 i EKSG-foÈ rdraget
och aÊ lade foÈ retagen att betala boÈ ter paÊ totalt 27,3 miljoner ecu.

Beslutet aÈr, precis som beslutet fraÊn 1994 om balkar 2, en del i kampen mot otillaÊ tna kartellbildningar i
staÊ lsektorn.

I detta beslut har kommissionen foÈ r foÈ rsta gaÊngen tillaÈmpat riktlinjerna foÈ r utraÈkning av boÈ ter 3 och
kommissionens meddelande om befrielse fraÊn eller nedsaÈttning av boÈ ter i kartellaÈrenden 4.

BoÈ tesbeloppen har saÊ ledes beraÈknats utifraÊn ett absolut belopp vars storlek avgoÈ rs i foÈ rhaÊ llande till
hur allvarlig oÈ vertraÈdelsen aÈr, vaÈgt mot oÈ vertraÈdelsens varaktighet foÈ r varje foÈ retag. Detta
grundbelopp oÈ kades respektive minskades foÈ r att ta haÈnsyn till foÈ rmildrande och foÈ rsvaÊrande

1 EGT L 100, 1.4.1998, s. 55.
2 EGT L 116, 6.5.1994, s. 1.
3 EGT C 9, 14.1.1998, s. 3.
4 EGT C 207, 18.7.1996, s. 4.
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omstaÈndigheter foÈ r varje foÈ retag. Slutligen tillaÈmpades ovan naÈmnda meddelande om befrielse fraÊn
boÈ ter.

Beslutet visar hur man kan uppnaÊ det oÈ ppenhetsmaÊl som formuleras i riktlinjerna, vilket aÈr saÈrskilt
viktigt naÈr det gaÈ ller samarbete mellan foÈ retag. I det haÈr fallet paÊstod samtliga foÈ retag att de handlade i
enlighet med meddelandet om samarbete, men bara tvaÊ av dem samarbetade aktivt Ð det ena genom
att se till att oÈ vertraÈdelsen upphoÈ rde och det andra genom att foÈ rse kommissionen med relevant
information under utredningens gaÊng. Tack vare de detaljerade redogoÈ relserna i det offentliggjorda
beslutet har foÈ retagen haft moÈ jlighet att bedoÈ ma den stora skillnad som kommissionen goÈ r mellan
foÈ retag som verkligen samarbetar och dem som endast goÈ r utfaÈstelser om samarbete.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Den 14 oktober 1998 antog kommissionen ett beslut om att boÈ tfaÈ lla sockertillverkarna British Sugar
och Tate & Lyle, liksom sockerleverantoÈ rerna Napier Brown och James Budgett foÈ r oÈ vertraÈdelse av
artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen ansaÊg att foÈ retagen hade bedrivit konkurrensbegraÈnsande
verksamhet genom att samordna sin prispolitik paÊ marknaden foÈ r vitt stroÈ socker i Storbritannien.
Kommissionen utdoÈ mde daÈrfoÈ r boÈ ter paÊ 39,6 miljoner ecu foÈ r British Sugar, 7 miljoner ecu foÈ r Tate &
Lyle, 1,8 miljoner ecu foÈ r Napier Brown och 1,8 miljoner ecu foÈ r James Budgett.

Beslutet avser strategin foÈ r det samarbete i fraÊga om prishoÈ jningar som bedrivits av British Sugar, Tate
& Lyle, Napier Brown och James Budgett paÊ marknaden foÈ r vitt industrisocker i FoÈ renade kungariket
samt en liknande strategi som foÈ rts av British Sugar och Tate & Lyle paÊ detaljhandelsmarknaden foÈ r
vitt stroÈ socker i FoÈ renade kungariket.

OÈ vertraÈdelserna paÊgick under perioden 20 juni 1986 till 2 juli 1990 naÈr det gaÈ ller British Sugar och Tate
& Lyle och fraÊn slutet av 1986 till 2 juli 1990 naÈr det gaÈ ller Napier Brown och James Budgett. Under
denna period stod de fyra foÈ retagen foÈ r omkring 90 % av den totala marknaden foÈ r vitt stroÈ socker i
Storbritannien.

Kommissionen fann bevis foÈ r att parterna under den aktuella perioden hade haÊ llit ett flertal moÈ ten
med jaÈmna mellanrum. Vid ett foÈ rsta moÈ te mellan British Sugar och Tate & Lyle den 20 juni 1986
faststaÈ lldes principerna foÈ r den konkurrensbegraÈnsande verksamheten. Detaljisterna Napier Brown
och James Budgett ansloÈ t sig till principerna foÈ re utgaÊngen av 1986.

De fyra parterna hoÈ ll ytterligare 18 moÈ ten angaÊende industriellt vitt stroÈ socker. British Sugar upplyste
under dessa moÈ ten Tate & Lyle, Napier Brown och James Budgett om vilka riktpriser de straÈvade efter
i fraÊga om industriellt socker. NaÈr det gaÈ ller detaljsocker hoÈ lls ytterligare 8 moÈ ten mellan British Sugar
och Tate & Lyle, daÊ British Sugar upplyste Tate & Lyle om sin prispolitik och de tvaÊ foÈ retagen
diskuterade sina respektive rabattpolicies gentemot stoÈ rre detaljhandlare.

Kommissionen hade visserligen inte tillraÈckliga bevis foÈ r att de priser som erbjoÈ ds enskilda koÈ pare av
industriellt socker eller detaljsocker faststaÈ lldes gemensamt, men det faktum att samtliga fyra parter
moÈ ttes regelbundet foÈ r att diskutera industriellt socker, och British Sugar och Tate & Lyle foÈ r att
diskutera detaljsocker, ledde enligt kommissionen aÈndaÊ till att det uppstod en oÈ msesidig visshet om de
andra parternas avsikter i fraÊga om framtida prissaÈ ttning. AÈ ven om parterna inte kunde veta exakt

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.

KONK. RAP. 1998

142 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



vilka prisnivaÊer de andra skulle vaÈlja kunde de aÊtminstone vara foÈ rsaÈkrade om att de hade foÈ r avsikt
att foÈ lja en samarbetsstrategi foÈ r prisoÈ kningar.

Denna oÈ msesidiga foÈ rsaÈkran var foÈ r de fyra parterna saÈrskilt intressant i prisintervallet ovanfoÈ r den
kritiska punkten, daÈr priskonkurrens fortfarande var en loÈ nsam moÈ jlighet, men inte endast daÈr.

BoÈ tesbeloppen faststaÈ lldes i enlighet med de riktlinjer som kommissionen offentliggjort foÈ r detta
aÈndamaÊl 6. Kommissionen tog vaÈgde in att oÈ vertraÈdelserna var allvarliga och hade varat en laÈngre tid.
Stora aÊtskillnader gjordes mellan parterna eftersom de hade olika stor del i oÈ vertraÈdelsen:

Ð PaÊ grund av sin stora andel av de aktuella marknaderna foÈ r industriellt socker och detaljsocker och
dess prisledande staÈ llning spelade British Sugar en avgoÈ rande roll i kartellens verksamhet.

Ð Tate & Lyle var till foÈ ljd av sina betydande marknadsandelar kartellens naÈst viktigaste medlem.

Ð LeverantoÈ rerna Napier Brown och James Budgett deltog inte i det avgoÈ rande moÈ tet den 20 juni
1986. De ansloÈ t sig till kartellen foÈ rst efter flera maÊnader och deltog daÈrefter endast i
oÈ vertraÈdelserna roÈ rande industriellt socker.

Eftersom de i stor utstraÈ ckning var beroende av leveranser fraÊ n de tvaÊ inhemska
sockerproducenterna Ð British Sugar och Tate & Lyle Ð foÈ r det socker de sedan sjaÈ lva saÊ lde, var
deras inflytande oÈ ver och moÈ jlighet att paÊverka den aktuella marknaden begraÈnsad.

NaÈr det gaÈller British Sugar konstaterades dessutom ett flertal foÈ rvaÈrrande omstaÈndigheter:

Ð British Sugar initierade oÈ vertraÈdelserna och var paÊdrivande under hela den aktuella perioden.
FoÈ retaget inledde ett priskrig mot konkurrenterna och tog sedan paÊ moÈ tet den 20 juni 1986
initiativet till en samarbetsstrategi foÈ r prisoÈ kningar med konkurrenterna.

Ð British Sugar handlade i strid med vad som staÊr i dess program foÈ r iakttagande av god sed, som
lades fram infoÈ r kommissionen i oktober 1986 i samband med foÈ rfarandet mot Napier Brown, och
som kommissionen betraktade som en foÈ rmildrande omstaÈndighet naÈr det faststaÈ llde boÈ tesbeloppet
i beslutet om Napier Brown 7.

Ð Redan i juli 1988, i beslutet om Napier Brown, boÈ tfaÈ llde kommissionen British Sugar foÈ r att ha
foÈ rsoÈ kt traÈnga ut en aktoÈ r fraÊn detaljmarknaden foÈ r vitt stroÈ socker i Storbritannien. PaÊ samma
relevanta marknad bedrev British Sugar under tvaÊ aÊr naÈmnda samarbetsstrategi foÈ r prisoÈ kningar,
som behandlas i det aktuella beslutet, parallellt med kommissionens foÈ rfarande som resulterade i
beslutet om Napier Brown.

Kommissionen satte ned boÈ terna avsevaÈrt foÈ r Tate & Lyle i enlighet med meddelandet om befrielse
fraÊn eller nedsaÈttning av boÈ ter i kartellaÈrenden (ºLeniency Noticeº) 8 med anledning av att Tate & Lyle
samarbetade med kommissionen, bland annat genom att laÈmna in tvaÊ skrivelser vilkas innehaÊ ll pekar

6 EGT C 9, 14.1.1998, s.3.
7 EGT L 284, 19.10.1998, s. 41.
8 EGT C 207, 18.7.1997, s. 4.
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paÊ att foÈ retaget deltagit i oÈ vertraÈdelserna. De tvaÊ skrivelserna innehoÈ ll avgoÈ rande bevis foÈ r att
kartellen existerade och gjorde det moÈ jligt foÈ r kommissionen att ingripa i aÈrendet.

Grekiska faÈ rjor

I sitt beslut av den 9 december 1998 boÈ tfaÈ llde kommissionen sju faÈrjefoÈ retag foÈ r att ha traÈffat en
prisoÈ verenskommelse gaÈ llande rorotransporter mellan Grekland och Italien.

Sex av dessa foÈ retag Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis and Marlines Ð har sitt saÈ te i
Grekland. Ett av dem Ð Adriatica Ð har sitt saÈ te i Italien.

Efter att ha mottagit ett brev fraÊn en privatperson inledde kommissionen i juli 1994 utan foÈ rvarning
undersoÈ kningar hos sex av foÈ retagen, fem i Grekland och ett i Italien. Man fann starka bevis foÈ r att en
oÈ vertraÈdelse av artikel 81 paÊgick och kommissionen drog slutsatsen att faÈrjefoÈ retagen sedan flera aÊr
tillbaka samarbetade i en priskartell. Detta samarbete beskrevs av foÈ retagen som ºsedvanlig praxisº.
Genom regelbundna moÈ ten och skriftvaÈxling justerade kartellen gemensamt priserna foÈ r passagerare
och fordon.

Den relevanta marknaden aÈr baÊde geografiskt och storleksmaÈssigt begraÈnsad och omfattar tre av fem
transportrutter i Adriatiska havet. JaÈmfoÈ rt med andra marknader inom EU aÈr det en relativt liten och
saÈsongsbetonad marknad.

OÈ vertraÈdelsen hade emellertid en ganska begraÈnsad effekt paÊ marknaden. Parterna tillaÈmpade inte
alla prisoÈ verenskommelser fullt ut och priserna sattes relativt laÊgt i foÈ rhaÊ llande till andra rutter paÊ den
gemensamma marknaden foÈ r sjoÈ transport fraÊn en medlemsstat till en annan. Kommissionen ansaÊg
daÈrfoÈ r att oÈ vertraÈdelsen skulle betraktas som allvarlig.

Kommissionen utdoÈ mde boÈ ter paÊ totalt 9,1 miljoner ecu.

SaÊ gott som alla de aktuella foÈ retagen samarbetade med kommissionen och fick sina boÈ ter nedsatta.
Kommissionen anser att dess insatser innebaÈr att normala konkurrensvillkor aÊterigen raÊder paÊ

marknaden.

FaststaÈ llande av priser, marknadsuppdelning anbudsmanipulation inom kartell foÈ r
fjaÈ rrvaÈ rmeroÈ r

Den 21 oktober 1998 9 antog kommissionen ett beslut om boÈ ter paÊ sammanlagt mer aÈn 92 miljoner ecu
foÈ r tio foÈ retag som hade deltagit i en hemlig kartell foÈ r marknadsuppdelning, anbudsmanipulation och
faststaÈ llande av priser som omfattade hela den europeiska marknaden foÈ r fjaÈrrvaÈrmeroÈ r. Kartellens
ledare, den schweizisk-svenska industrikoncernen ABB Asea Brown Boveri Ltd, aÊ lades att betala
boÈ ter paÊ 70 miljoner ecu.

Kommissionens undersoÈ kningar gjordes i juni 1995 efter ett klagomaÊl fraÊn Powerpipe of Sweden, den
enda tillverkare som inte var med i kartellen, i vilket foÈ retaget sade sig ha blivit utsatt foÈ r systematiska
repressalier fraÊn de andra foÈ r att det vaÈgrat delta i den otillaÊtna verksamheten. Konkreta bevis foÈ r att

9 EGT L 24, 30.1.1999, s. 1.

KONK. RAP. 1998

144 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



kartellen existerade hittades hos saÊ gott som alla foÈ retagen och nio maÊnader senare medgav flertalet av
dem att de var skyldiga till en oÈ vertraÈdelse av konkurrensreglerna.

Kartellen uppstod i Danmark Ð daÈr de flesta av foÈ retagen har sin produktionsanlaÈggning eller sitt
huvudkontor - i slutet av 1990 och kom saÊ smaÊningom att omfatta aÈven andra marknader, bland annat
Tyskland, som aÈr den stoÈ rsta enskilda marknaden foÈ r fjaÈrrvaÈrme. FraÊn 1994 och framaÊt innefattade
kartellen hela den vaÈsteuropeiska marknaden som uppgick till mer aÈn 400 miljoner ecu. FoÈ retags-
anstaÈ llda paÊ hoÈ g nivaÊ (verkstaÈ llande direktoÈ rer) fattade beslut om en gemensam strategi och tilldelade
deltagarna marknadskvoter och paÊ de nationella marknaderna genomfoÈ rde kontaktgrupper
(bestaÊende av foÈ rsaÈ ljningschefer) deras beslut och oÈ vervakade kartellens verksamhet. De flesta
fjaÈrrvaÈrmeavtal tilldelas genom anbudsfoÈ rfaranden och offentlig upphandling och foÈ r stoÈ rre projekt
gaÈ ller EU:s regler om offentlig upphandling. I Tyskland och Danmark, daÈr kartellverksamheten var
som mest avancerad, tilldelades varje nytt projekt i hemlighet till en ºfavoritº som bestaÈmde vilket pris
anbudet skulle innehaÊ lla, varpaÊ de andra producenterna laÈmnade in hoÈ gre anbud foÈ r att garantera att
det laÈgre anbudet antogs.

NaÈr Powerpipe fick ett betydande kontrakt i Tyskland mot kartellens vilja, beslutade de andra
producenterna att de skulle tvinga ut foÈ retaget fraÊn marknaden genom att organisera en bojkott och
stoppa leveranser till foÈ retaget.

SaÈrskilt graverande var det faktum att de tio producenterna fortsatte kartellverksamheten i naÈstan ett
aÊr efter att undersoÈ kningen genomfoÈ rts. Vid faststaÈ llandet av boÈ tesbeloppet tillaÈmpade kommissionen
sina riktlinjer i vilka det fastslaÊs att mycket allvarliga oÈ vertraÈdelser skall medfoÈ ra boÈ ter paÊ minst 20
miljoner ecu. Trots att oÈ vertraÈdelsen fortsatte satte kommissionen i de flesta fall ner de boÈ ter som
egentligen skulle ha tagits ut foÈ r foÈ retagens samarbete.

FoÈ r ABB:s raÈkning indikerar boÈ ternas storlek den betydande roll som koncernledningen spelade i
kartellen.

1.2. Vertikala avtal

Volkswagen Ð Audi

Kommissionen aÊlade Volkswagen AG Ð den stoÈ rsta biltillverkaren i Europa Ð boÈ ter paÊ 102 miljoner
ecu paÊ grund av en oÈ vertraÈdelse av artikel 81.1 i foÈ rdraget. Kommissionen konstaterade saÈrskilt att
foÈ retaget systematiskt hade foÈ rbjudit sina italienska aÊterfoÈ rsaÈ ljare att saÈ lja bilar av maÈrkena
Volkswagen och Audi till utlaÈndska kunder, bland annat tyska och oÈ sterrikiska. Sedan 1995 har ett
flertal kunder laÈmnat klagomaÊl till kommissionen om de svaÊrigheter de stoÈ tt paÊ i samband med koÈ p av
nya bilar i Italien. I sitt beslut av den 28 januari 1998 10 konstaterar kommissionen att Volkswagen AG,
dess italienska dotterbolag Autogerma S.p.A. och dess dotterbolag Audi AG kommit oÈ verens med sina
italienska aÊterfoÈ rsaÈ ljare om en strategi foÈ r att foÈ rhindra eller starkt begraÈnsa exporten fraÊn Italien till
andra medlemsstater, saÈrskilt OÈ sterrike och Tyskland. Volkswagen fick tvaÊ maÊnader paÊ sig foÈ r att vidta
alla de aÊtgaÈrder som kommissionen beslutat om foÈ r att avskaffa det bruk som foÈ ranledde klagomaÊlet.

Kommissionen tog sitt beslut som avslutning paÊ det foÈ rfarande som inleddes efter ett flertal klagomaÊl
fraÊn konsumenter om de svaÊrigheter som de stoÈ tt paÊ i samband med koÈ p av nya bilar av maÈrkena
Volkswagen och Audi i Italien.

10 Kommissionens beslut 98/273/EG av den 28 januari 1998 (IV/35.733 Ð VW), EGT L 124, 23.4.98, s. 60.

KONK. RAP. 1998

KARTELLER OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STAÈ LLNING: 145



I oktober 1995 inspekterade kommissionen Volkswagen AG:s lokaler i Wolfsburg, Audi AG:s lokaler i
Ingolstadt och Autogerma S.p.A:s lokaler i Verona (helaÈgt dotterbolag till Volkswagen och officiell
italiensk importoÈ r av de tvaÊ maÈrkena) samt ett antal aÊ terfoÈ rsaÈ ljare av VAG i norra Italien. Vid
inspektionen hittade man dokument som bevisade att Volkswagen, Audi och Autogerma bedrev en
avskaÈrmning av marknaderna.

Kommissionen fastslaÊr i sitt beslut att Volkswagens beteende aÈr ett hot mot den inre marknaden och
utgoÈ r en allvarlig oÈ vertraÈdelse av gemenskapsraÈttens konkurrensregler. Genom sina aÊtgaÈrder har
Volkswagen foÈ rsoÈ kt och lyckats infoÈ ra exportfoÈ rbud respektive -begraÈnsningar. Dessa aÊtgaÈrder aÈr
tydligt konkurrensbegraÈnsande, baÊde enskilt och som helhet. Handeln mellan medlemsstaterna har
paÊverkats eftersom exportfoÈ rbudet respektive -begraÈnsningarna som infoÈ rdes av Volkswagen
begraÈnsar den graÈnsoÈ verskridande handeln. Handeln mellan medlemsstaterna paÊverkas saÊ ledes
betydligt.

Vid faststaÈ llandet av boÈ tesbeloppet tog kommissionen haÈnsyn till oÈ vertraÈdelsens varaktighet Ð mer aÈn
tio aÊr Ð och det faktum att bland annat foÈ retagen i Volkswagengruppen utnyttjade sin ekonomiska
styrka mot sitt naÈt av aÊterfoÈ rsaÈ ljare i Italien foÈ r att infoÈ ra begraÈnsningar. En foÈ rsvaÊrande omstaÈndighet
enligt kommissionen var dessutom att Volkswagen inte hade reagerat paÊ vederboÈ rligt saÈ tt paÊ

kommissionens tillsaÈgelser om att upphoÈ ra med denna allvarliga oÈ vertraÈdelse.

Beslutet aÈr ett viktigt steg i utvecklingen av kommissionens beslutspraxis eftersom det faststaÈ llde de
hoÈ gsta boÈ ter som naÊgonsin aÊ lagts ett enskilt foÈ retag. BoÈ tesbeloppets storlek vittnar om kommissionens
avsikt att inte godta saÊdant agerande och att inta en lika straÈng haÊ llning gentemot andra tillverkare
som avser att avskaÈrma den inre marknaden. AÈ rendet skall ocksaÊ ses mot bakgrund av oÈ vervakningen
av foÈ rordningen om gruppundantag foÈ r foÈ rsaÈ ljning av motorfordon 11. Enligt artikel 11 i foÈ rordningen
aÈr kommissionen skyldig att regelbundet utvaÈrdera tillaÈmpningen av foÈ rordningen, saÈrskilt vad avser
de effekter som det undantagna distributionssystemet har paÊ varorna i fraÊga mellan de olika
medlemsstaterna och paÊ servicekvaliteten till konsumenter.

FoÈ rordningen ger industrin moÈ jlighet att infoÈ ra flera konkurrensbegraÈnsande bestaÈmmelser och
verksamheter inom ramen foÈ r sina avtalsfoÈ rbindelser med aÊterfoÈ rsaÈ ljarna. I utbyte mot detta aÈr
tillverkarna skyldiga att foÈ lja en maÈngd bestaÈmmelser i foÈ rordningen, till exempel att inte begraÈnsa
slutkonsumenters och andra foÈ rsaÈ ljares frihet att koÈ pa bilar i den medlemsstat de foÈ redrar.
UnderlaÊ tenhet att foÈ lja denna bestaÈmmelse ses av kommissionen som en mycket allvarlig oÈ vertraÈdelse
av konkurrensreglerna och bestraffas i enlighet daÈrmed. Kommissionen har dock konstaterat att det
fortfarande foÈ religger hinder foÈ r parallellimport i vissa medlemsstater och kommer foÈ ljaktligen inte att
tveka att vidta aÊtgaÈrder mot de tillverkare som inte foÈ ljer de fastslagna bestaÈmmelserna.

Van den Bergh Foods

Den 11 mars 1998 antog kommissionen ett beslut paÊ grundval av artiklarna 81 och 82 i foÈ rdraget, i
vilket Unilevers arrangemang med ºfrysdiskexklusivitetº i Irland kritiseras, i syfte att underlaÈtta foÈ r
oÈ vriga leverantoÈ rer att faÊ tilltraÈde till marknaden foÈ r ºimpulskoÈ pglassº (loÈ sglass). Unilevers
dotterbolag Van den Bergh Foods Limited aÈr Irlands stoÈ rsta glassleverantoÈ r, med en marknadsandel
paÊ oÈ ver 85 %. FoÈ retaget har ett omfattande naÈt med frysdiskar som staÈ lls till detaljhandlarnas
foÈ rfogande utan kostnad, men paÊ villkor att de uteslutande anvaÈnds foÈ r Unilevers produkter.

11 Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995, EGT L 145, 29.6.1995, s. 25.
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Kommissionen fann att bruket med frysdiskexklusivitet paÊ den irlaÈndska marknaden leder till att
maÊnga av foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llena inte kan erbjuda naÊgra andra glassprodukter aÈn Unilevers. De
marknadsundersoÈ kningar som kommissionen bygger sina slutsatser paÊ visar att det aÈr mycket
osannolikt att detaljhandlarna kommer att ersaÈ tta de frysdiskar de redan har, saÈrskilt de som Unilever
har tillhandahaÊ llit, eller installera ytterligare frysdiskar, saÈrskilt inte bredvid Unilevers diskar.
Unilevers konkurrenter nekas foÈ ljaktligen tillgaÊng till dessa foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen vilket innebaÈr att
omkring 40 % av detaljhandlarna i Irland inte saÈ ljer konkurrenternas produkter. De foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen
som utesluts paÊ detta saÈtt staÊr foÈ r ungefaÈr lika stor andel av den totala foÈ rsaÈ ljningen paÊ den relevanta
marknaden.

Kommissionen ansaÊg daÈrfoÈ r att exklusivitetsvillkoret, saÊ som det tillaÈmpas gentemot foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen
vars glassdiskar tillhandahaÊ llits uteslutande av Unilever, innebaÈr en oÈ vertraÈdelse av artikel 81 i EG-
foÈ rdraget. Vidare haÈvdade kommissionen att Unilever genom att foÈ rmaÊ detaljisterna att ingaÊ

exklusivitetsavtal av det haÈr slaget missbrukar sin dominerade staÈ llning i Irland, vilket strider mot
artikel 82 i EG-foÈ rdraget.

Konkurrensproblemet paÊ marknaden foÈ r glassprodukter uppmaÈrksammades foÈ rsta gaÊngen av
kommissionen 1991 i samband med ett klagomaÊl fraÊn Mars. AÊ r 1992 tog kommissionen ett beslut
om foÈ rbud mot exklusivitet i fraÊga om foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen (ºoutlet exclusivityº) som bedrevs av de tvaÊ

marknadsledande aktoÈ rerna paÊ den tyska marknaden, varpaÊ den tog upp det mer utbredda problemet
med frysdiskexklusivitet. Efter kommissionens anmaÈrkningar 1993 genomfoÈ rde Unilever en rad
aÈndringar i sina distributionssystem i Irland. Bland annat infoÈ rdes 1995 ett hyrkoÈ pssystem som innebaÈr
att detaljisterna kan koÈ pa frysdiskar paÊ avbetalning fraÊn Unilever, som ett alternativ till det
traditionella systemet med laÊn av frysdiskar. Man raÈknade med att foÈ raÈndringarna skulle goÈ ra
Unilevers distributionssystem foÈ renligt med konkurrensbestaÈmmelserna eftersom de skulle ge
detaljisterna stoÈ rre moÈ jlighet att aÈga sina frysdiskar. FoÈ rsaÈ ljningsstaÈ llena skulle daÊ ha kunnat erbjuda
produkter fraÊn vilken leverantoÈ r som helst, och paÊ saÊ saÈ tt bidragit till att den irlaÈndska marknaden foÈ r
loÈ sglass oÈ ppnades. Resultatet blev dock inte det foÈ rvaÈntade, vilket bekraÈftades av den omfattande
marknadsundersoÈ kning som kommissionen laÈ t goÈ ra sommaren 1996 och foÈ ljaktligen framfoÈ rdes en ny
samling anmaÈrkningar till Unilever 1997.

Unilever har oÈ verklagat kommissionens beslut hos foÈ rstainstansraÈ tten. I avvaktan paÊ domstolens
avgoÈ rande, beslutade dess ordfoÈ rande paÊ begaÈran av Unilever att tills vidare upphaÈva kommissionens
beslut. Det fraÈmsta skaÈ let till att bifalla Unilevers begaÈran var enligt ordfoÈ randen att det samtidigt i
Irlands hoÈ gsta domstol paÊgick foÈ rhandlingar om Unilevers tillaÈmpning av frysdiskexklusivitet. Syftet
med upphaÈvandet aÈr att undvika eventuell raÈttslig osaÈkerhet som grundar sig paÊ motstridiga
bestaÈmmelser i de tvaÊ raÈ ttsmiljoÈ erna.

1.3. Missbruk av dominerande staÈ llning

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Den 17 juni 1998 antog kommissionen ett beslut 12 i vilket konstateras att Amministrazione Autonoma
dei Monopoli dello Stato (AAMS), som hade en dominerande staÈ llning paÊ den italienska
partihandelsmarknaden foÈ r cigaretter, gjort sig skyldigt till oÈ vertraÈdelse av artikel 82 i EG-foÈ rdraget
daÊ de hade genomfoÈ rt otillaÊ tna aÊtgaÈrder foÈ r att skydda sina egna maÈrken mot konkurrerande utlaÈndska
maÈrken. Kommissionen aÊ lade aÈven AAMS att boÈ ta 6 miljoner ecu.

12 Kommissionens beslut 98/538/CE av den 17 juni 1998, EGT L 252, 12.9.98, s. 47.
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AAMS aÈr ett organ som lyder direkt under det italienska finansministeriet och som baÊde utoÈ var
affaÈrsmaÈssig verksamhet (tillverkning, import, export och partidistribution av tobaksvaror) och har en
offentlig foÈ rvaltningsfunktion (tillsynsverksamhet som syftar till att garantera att de italienska reglerna
foÈ r marknaden foÈ r tobaksvaror efterlevs). AAMS har ensamraÈtt paÊ att tillverka tobaksvaror i Italien
och har ett de facto-monopol paÊ den italienska marknaden foÈ r partidistribution av tobaksvaror,
eftersom foÈ retaget foÈ r naÈrvarande aÈr Italiens enda aktoÈ r paÊ omraÊdet.

I beslutet konstateras att AAMS har en dominerande staÈ llning paÊ den italienska marknaden foÈ r
partidistribution av cigaretter och att foÈ retaget har missbrukat denna dominerande staÈ llning genom att
under flera aÊr tvinga utlaÈndska producenter (som tillverkar cigaretter i andra medlemsstater) att ingaÊ

partidistributionsavtal med en maÈngd restriktiva bestaÈmmelser som i hoÈ g grad begraÈnsar tillgaÊngen till
utlaÈndska cigaretter paÊ den italienska marknaden. FoÈ r det foÈ rsta begraÈnsar avtalen producenternas
moÈ jlighet att presentera nya utlaÈndska cigarettmaÈrken paÊ den italienska marknaden. FoÈ r det andra
inskraÈnker de moÈ jligheten att utoÈ ka marknaden foÈ r de utlaÈndska cigarettmaÈrken som redan finns paÊ

marknaden. Slutligen staÈ lls omotiverade krav paÊ utlaÈndska maÈrken i fraÊga om introduktion och
kontroll.

Vidare har AAMS missbrukat sin dominerande staÈ llning genom ensidiga handlingar som syftat till att
gynna de egna cigarettmaÈrkena paÊ bekostnad av utlaÈndska maÈrken. Dessa ensidiga handlingar har
beroÈ rt saÊvaÈ l utlaÈndska producenter som italienska detaljister.

Enligt beslutet skall AAMS omedelbart upphoÈ ra med de oÈ vertraÈdelser som fortfarande paÊgaÊr och
vidta noÈ dvaÈndiga aÊtgaÈrder foÈ r att foÈ rhindra att de konstaterade oÈ vertraÈdelserna fortsaÈtter eller
upprepas. I beslutet aÊ lades AAMS boÈ ter paÊ 6 miljoner ecu. Beloppets storlek motiveras av det faktum
att AAMS missbruk av sin dominerande staÈ llning utgoÈ r en allvarlig oÈ vertraÈdelse och straÈcker sig oÈ ver
en laÊng tidsperiod.

AFS/ADP

Detta aÈrende roÈ r ett klagomaÊl fraÊn cateringfoÈ retaget AFS, Alpha Flight Services, gaÈ llande den ordning
foÈ r uttag av omsaÈttningsbaserade avgifter som tillaÈmpas paÊ Paris flygplatser (Orly och Roissy Charles-
de-Gaulle). AFS och OAT, som aÈr ett dotterbolag till Groupe Air France, aÈr konkurrerande
cateringfoÈ retag paÊ Orly. ADP tar ut avgifter baserade paÊ omsaÈttning saÊvaÈ l som avgifter foÈ r olika
nyttjandetillstaÊnd. Om AFS skulle betala samma avgifter som OAT skulle foÈ retagets sammanlagda
avgifter minska med omkring 3,5 miljoner franc. De flygbolag som har egen cateringverksamhet
slipper antingen avgifter helt och haÊ llet eller betalar avgifter som aÈr laÈgre aÈn dem som tas ut av
cateringleverantoÈ rer till tredje man. SaÊdana skillnader kan inte motiveras och leder till att kostnaderna
foÈ r vissa leverantoÈ rers tjaÈnster minskar paÊ ett saÈ tt som missgynnar andra leverantoÈ rer. Det leder inte
bara till en snedvridning av konkurrensen mellan leverantoÈ rer av marktjaÈnster, utan aÈven av
konkurrensen mellan flygbolag eftersom naÊgra av dem aÊtnjuter vissa foÈ rdelar, antingen naÈr det gaÈ ller
kostnader, snedvridningar mellan leverantoÈ rer som tillhandahaÊ ller tjaÈnster till tredje man eller oskaÈ lig
foÈ rmaÊnsbehandling av anvaÈndare som tillaÈmpar egenhantering.

Enligt bestaÈmmelserna i artikel 82 kan ett foÈ retag med en dominerande staÈ llning paÊ en vaÈsentlig del av
marknaden inte tillaÈmpa olika villkor foÈ r likvaÈrdiga transaktioner med vissa handelspartner,
varigenom dessa faÊr en konkurrensnackdel. I kommissionens beslut av den 11 juni 1998 konstateras
att AeÂroports de Paris har oÈ vertraÈtt bestaÈmmelserna i artikel 82 i EG-foÈ rdraget genom att utnyttja sin
dominerande staÈ llning som foÈ rvaltare av Paris flygplatser foÈ r att ta ut diskriminerande omsaÈttnings-
baserade avgifter paÊ Parisflygplatserna Orly och Roissy-Charles de Gaulle av leverantoÈ rer eller
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anvaÈndare som tillhandahaÊ ller marktjaÈnster eller bedriver marktjaÈnsteverksamhet i form av
egenhantering inom omraÊdena catering (inklusive lastning och lossning av mat och dryck ombord
paÊ flygplanen), rengoÈ ring och skoÈ tsel av flygplanen samt fraktgodstjaÈnster.

Det aktuella avgiftssystemet aÈr mest foÈ rdelaktigt foÈ r de flygbolag som aÈr vaÈ letablerade paÊ flygplatsen.
Bolag som inte aÈr lika vaÈ letablerade, och som vanligen aÈr fraÊn andra medlemsstater, utsaÈ tts foÈ r
diskriminering av flygplatsfoÈ rvaltaren, som har en dominerande staÈ llning. Syftet med beslutet aÈr att
avskaffa avgiftssystemet, som aÈr ett hinder foÈ r genomfoÈ randet av den inre marknaden foÈ r luftfart.

MarktjaÈ nster paÊ flygplatsen i Frankfurt am Main

Den 14 januari 1998 antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 i EG-foÈ rdraget i vilket man
konstaterade att det monopol som operatoÈ ren av Frankfurts flygplats (Flughafen Frankfurt AG Ð
FAG) har i fraÊga om tillhandahaÊ llande av ramptjaÈnster var resultatet av missbruk av dominerande
staÈ llning och foÈ retaget beordrades att upphoÈ ra med oÈ vertraÈdelsen 13.

FAG utnyttjade sin position som flygplatsoperatoÈ r foÈ r att neka alla oberoende leverantoÈ rer av
ramptjaÈnster tilltraÈde till ramperna, och vaÈgra tillaÊta egenhantering foÈ r de lufttrafikfoÈ retag som
anvaÈnder flygplatsen. Efter att ha avvisat de tekniska skaÈl som FAG anfoÈ rde (saÈrskilt gaÈ llande brist paÊ

utrymme), bedoÈ mde kommissionen att FAG:s beslut att behaÊ lla monopolet paÊ de aktuella tjaÈnsterna
utgjorde missbruk av dominerande staÈ llning och uppmanade foÈ retaget att oÈ verlaÈmna en noggrann plan
foÈ r omorganisering som syftar till att oÈ ppna marknaden.

Kommissionens beslut riskerade dock att bli verkningsloÈ st paÊ grund av FAG:s beslut att erbjuda sina
baÈsta kunder laÊngtidskontrakt paÊ mellan 3 och 10 aÊr. Detta skulle ha inneburit att marknaden foÈ r
marktjaÈnster laÊstes och att FAG i praktiken behoÈ ll det mesta av sitt monopol. Vid sidan av det formella
foÈ rfarandet upplystes FAG saÊ ledes om att kommissionen ansaÊg att kontrakten i fraÊga stred mot
gemenskapsraÈ tten.

FAG gick slutligen med paÊ att raÈ tta sig efter kommissionens slutsatser. FoÈ retaget avhoÈ ll sig fraÊn att
oÈ verklaga kommissionens beslut, oÈ verlaÈmnade en plan foÈ r oÈ ppnandet av marknaden fraÊn den 1 januari
1999 och meddelade att dess policy i fraÊga om laÊngtidskontrakt skulle komma att aÈndras betydligt. Den
28 juli 1998 meddelade kommissionen FAG att oÈ vertraÈdelsen upphoÈ rde i och med att dessa aÊtgaÈrder
vidtogs.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Den 5 juli 1994 inlaÈmnade parterna i Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) till kommissionen
en ansoÈ kan om undantag enligt artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget. TACA aÈr en reviderad version av Trans-
Atlantic Agreement (TAA), ett avtal som ursprungligen anmaÈldes till kommissionen den 28 augusti
1992. Den 19 oktober 1994 antog kommissionen ett beslut i vilket TAA-avtalet foÈ rbjoÈ ds. De
linjerederier som var parter i TAA var ocksaÊ samtliga parter i TACA, jaÈmte de nya parterna Hanjin
Shipping Co Ltd och Hyundai Merchant Marine Co Ltd, tvaÊ koreanska linjerederier som tidigare inte
hade varit verksamma inom transatlantisk sjoÈ fart.

13 Beslut 98/190/EG av den 14 januari 1998, EGT L 72, 11 mars 1998, s. 30.
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Den 16 september 1998 antog kommissionen ett beslut i vilket den konstaterade att TACA omfattade
foÈ ljande delar som syftar till eller faÊr som effekt att hindra, begraÈnsa eller snedvrida konkurrensen
enligt definitionen i artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget och artikel 53.1 i EES-avtalet:

a) Prisavtalet mellan TACA-parterna i fraÊga om sjoÈ transporter.

b) Prisavtalet mellan TACA-parterna i fraÊga om landtransporttjaÈnster inom gemenskapen till
avlastare i kombination med andra tjaÈnster som del av en transporttjaÈnst daÈr flera transportsaÈ tt
kombineras foÈ r befordran av containerlast (ºtransporttjaÈnster som utfoÈ rs av bortfraktareº)
mellan norra Europa och USA.

c) Avtalet mellan TACA-parterna roÈ rande paÊ vilka villkor de faÊr ingaÊ serviceavtal med avlastare.

d) Avtalet mellan TACA-parterna i fraÊga om maximala nivaÊer foÈ r ersaÈ ttning till speditoÈ rer.

Endast det foÈ rsta av dessa avtal omfattas av gruppundantaget foÈ r linjekonferenser i artikel 3 i
foÈ rordning (EEG) nr 4056/86 och i beslutet anger kommissionen att den inte taÈnker bevilja
individuella undantag foÈ r de aÊterstaÊende tre avtalen.

I beslutet konstateras ocksaÊ att TACA-parterna har haft en gemensam dominerande staÈ llning och
missbrukat denna paÊ tvaÊ saÈ tt. FoÈ rst det foÈ rsta har de infoÈ rt tvaÊ sorters begraÈnsningar av tillgaÊngen till
serviceavtal. Individuella serviceavtal foÈ rbjoÈ ds uttryckligen av TACA-parterna 1995 och efter 1995 var
serviceavtalen tillgaÈngliga endast paÊ mycket straÈnga villkor.

FoÈ r det andra missbrukade TACA-parterna sin dominerande staÈ llning genom att foÈ rmaÊ potentiella
konkurrenter att ansluta sig till TACA och aÈndrade paÊ saÊ vis konkurrenssituationen paÊ marknaden.
Detta aÊstadkom TACA-parterna paÊ flera saÈtt, saÈrskilt genom att tillaÊta att rederier som inte var
konferensmedlemmar erbjoÈ d serviceavtal med laÈgre priser aÈn vad traditionella konferensmedlemmar
gjorde. Syftet med och verkan av TACA:s oÈ verenskommelse att ingaÊ serviceavtal med dubbel
fraktsatsstruktur var att begraÈnsa konkurrensen fraÊn oberoende redare genom att inbegripa dem i
konferensen.

Vidare laÈ t de traditionella konferensmedlemmarna bli att delta i upphandlingen av vissa kontrakt och
laÈmnade saÊ ledes en del av marknaden aÊt rederier som inte var traditionella konferensmedlemmar.

BoÈ ter paÊ totalt 273 miljoner ecu aÊ lades TACA-parterna foÈ r de tvaÊ oÈ vertraÈdelserna av artikel 82. En av
anledningarna till att den andra oÈ vertraÈdelsen betraktades som saÊ allvarlig var vikten av den
potentiella konkurrensen paÊ marknaderna foÈ r linjesjoÈ fart. BoÈ terna har beraÈknats paÊ grundval av
kommissionens riktlinjer foÈ r faststaÈ llande av boÈ ter.

Den 26 november 1996 beslutade kommissionen att upphaÈva den eventuella boÈ tesimmunitet avseende
fast prissaÈ ttning foÈ r landtransporttjaÈnster som TACA-parterna kan ha aÊtnjutit till foÈ ljd av att avtalet
hade anmaÈlts formellt och den kan komma att besluta om boÈ ter foÈ r den aktuella oÈ vertraÈdelsen vid ett
senare tillfaÈ lle.
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2. TillstaÊnd

2.1 Horisontella avtal

a) Strategiska allianser

Finnair/Maersk Air

Europeiska kommissionen har beslutat att inte ifraÊgasaÈtta det samriskfoÈ retag som det finska
flygbolaget Finnair och det danska flygbolaget Maersk Air startade foÈ r att kunna erbjuda flygningar
mellan Stockholm och KoÈ penhamn. Beslutet innebaÈr i praktiken att kommissionen tillaÊ ter att Finnair
och Maersk Air fortsaÈtter samarbetet paÊ straÈckan mellan KoÈ penhamn och Stockholm under en
sexaÊrsperiod. SamriskfoÈ retaget tillaÊ ts eftersom det fraÈmjar konkurrensen paÊ straÈckan i fraÊga daÈr
verksamheten tidigare dominerats av ett enda flygbolag.

Finnair och Maersk Air inledde sina reguljaÈrflygningar mellan KoÈ penhamn och Stockholm i april 1997
daÊ det inte raÊdde naÊgon konkurrens paÊ marknaden. Trots att antalet passagerare paÊ rutten oÈ verstiger
en miljon per aÊr hade ett enda flygbolag praktiskt taget monopol och priserna var hoÈ ga.

Kommissionen ansaÊg att samarbetet mellan Finnair och Maersk kommer att innebaÈra att monopolet
paÊ straÈckan Stockholm-KoÈ penhamn upphoÈ r och haÈvdade att detta positiva resultat i princip uppvaÈger
de begraÈnsningar som foÈ ljer av vissa bestaÈmmelser i avtalet (till exempel code-sharing och
prissamordning) och att konsumenterna kommer att kunna dra full nytta av det nya marknadslaÈget.
I det sammanhanget noterar kommissionen aÈven att priserna har sjunkit betydligt sedan den andra
operatoÈ ren kom in paÊ marknaden.

b) SamriskfoÈ retag och andra typer av samarbete

Canon/Kodak

Detta aÈrende gaÈ ller samarbetet mellan fem tillverkare av fotografisk utrustning foÈ r att utveckla och
med stoÈ d av licens anvaÈnda ett nytt avancerat fotosystem, dvs. Advanced Photographic System (APS),
som aÈr ett alternativ till de befintliga systemen samt till elektroniskt foto. Projektet gaÈ ller saÊvaÈ l
tillverkning av nya typer av fotoapparater som nya filmer samt tillverkning av utrustning foÈ r
framkallning av film.

Redan 1991 sloÈ t Kodak (tillsammans med Fuji, en av de stoÈ rsta filmtillverkarna i vaÈrlden), Canon,
Minolta och Nikon ett avtal om att utveckla ett saÊdant system. SvaÊrigheterna med att genomfoÈ ra
systemet gjorde ett utvidgat samarbete med Fuji noÈ dvaÈndigt.

AÊ r 1993 anmaÈlde parterna avtalen till kommissionen. AÈ ven om avtalen inte var helt fullstaÈndiga,
fortsatte samarbetet mellan foÈ retagen, baÊde paÊ det tekniska planet och i fraÊga om preciseringen av de
juridiska texter som styr foÈ rhaÊ llandet mellan foÈ retagen.

Efter en laÊngvarig foÈ rhandlingsprocess kompletterade parterna sin anmaÈlan i boÈ rjan av 1997 med
beaktande av kommissionens oÈ nskemaÊl om att vissa inslag som ansaÊgs oacceptabla med avseende paÊ

konkurrensreglerna borde strykas.
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Kommissionen offentliggjorde daÈrfoÈ r ett meddelande i EGT enligt artikel 19.3 14, som inte foÈ ranledde
naÊgra synpunkter fraÊn tredje part. FoÈ rfarandet avslutades genom samraÊd med RaÊdgivande kommitteÂn
och oÈ versaÈndandet av en administrativ skrivelse av typ ºundantagº, daterad den 24 mars 1998.

Vad det verkliga sakfoÈ rhaÊ llandet i aÈrendet betraÈ ffar stod det fraÊn foÈ rsta boÈ rjan klart foÈ r de anmaÈlande
parterna att om APS skulle ha naÊgon chans till framgaÊng eller rentav bli en ny standard skulle de vara
tvungna att saÈkerstaÈ lla dess spridning inte endast paÊ grundval av deras egen produktion utan ocksaÊ

genom att bevilja konkurrenterna licenser.

De anmaÈlande parterna gjorde saÊ ledes betydande anstraÈngningar foÈ r att ingaÊ licensavtal med sina
konkurrenter genom att organisera informationsmoÈ ten och seminarier. Detta ledde till att ett stort
antal licensavtal sloÈ ts i god tid innan det nya APS-systemet boÈ rjade salufoÈ ras, vilket skedde i april 1996
foÈ r Europas del.

Syftet med kommissionens aÊtgaÈrder var framfoÈ r allt att saÈkerstaÈ lla att tredje parter, naÈr licenserna vaÈ l
beviljats, skulle hinna faÊ ut de licensierade produkterna paÊ marknaden i tid foÈ r att konkurrera med de
fem parterna.

Efter kommissionens ingripande har licenspolitiken liberaliserats naÊgot. Tekniskt kunnande och en
hjaÈ lptjaÈnst har erbjudits licenstagarna i en stoÈ rre omfattning aÈn vad som ursprungligen foÈ reslogs,
antingen gratis eller mot avgift. Dessutom skulle klausulerna som begraÈnsar licenstagarnas frihet att
bedriva affaÈrsverksamhet successivt avskaffas paÊ ett saÊdant saÈ tt att samarbetet mellan licenstagarna
kommer att vara helt utan begraÈnsningar senast aÊr 2004.

Efter flera tekniska moÈ ten med kommissionens enheter bedoÈ mdes det daÈrfoÈ r att de fem parterna hade
visat sin beredvillighet att vidta alla noÈ dvaÈndiga aÊtgaÈrder foÈ r att ge licenstagarna tilltraÈde till
marknaden i god tid och paÊ villkor som inte laÈngre foÈ ranledde betaÈnkligheter i konkurrensenshaÈnse-
ende.

Pripps/Tuborg

Den 26 juni 1998 godkaÈnde kommissionen ett licensavtal mellan Tuborg International A/S (ºTuborgº)
och AB Pripps Bryggerier (ºPrippsº) foÈ r Tuborg-oÈ l i Sverige, men foÈ rst efter det att licensen hade
gjorts icke-exklusiv och en andra licenstagare hade utsetts.

Pripps hoÈ r till den norska Orkla-koncernen och aÈr det ledande bryggerifoÈ retaget paÊ den svenska
marknaden. Tuborg aÈr en del av den danska Carlsberg-koncernen, som aÈr Danmarks ledande
bryggerifoÈ retag och som ocksaÊ aÈr naÈrvarande paÊ den svenska marknaden genom sitt innehav i Falcon
Bryggerier AB (ºFalconº). Carlsberg-koncernens ledande varumaÈrken aÈr Carlsberg och Tuborg.
Pripps har haft en exklusiv licens foÈ r Tuborg-oÈ l i Sverige sedan 1975, medan licensen foÈ r Carlsberg
innehas av Falcon.

Avtalet om Tuborglicensen anmaÈ ldes till kommissionen efter Sveriges anslutning till EU.
Kommissionen underraÈttade parterna om att ett saÊdant laÊngfristigt exklusivt samarbete mellan
konkurrenter, med dess sannolika utestaÈngningseffekter, foÈ ranledde allvarliga betaÈnkligheter i fraÊga
om foÈ renligheten med artikel 81 i EG-foÈ rdraget. Vissa andra begraÈnsningar som aÊlagts Pripps (bland

14 EGT C 330, 1.11.1997, s.10.
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annat en skyldighet att inte samarbeta med vissa utlaÈndska bryggerifoÈ retag och en garanti foÈ r att
Tuborg skulle vara det stoÈ rsta utlaÈndska varumaÈrket i Pripps varumaÈrkesportfoÈ lj) hade parterna redan
avlaÈgsnat som en foÈ ljd av deras inledande diskussioner med kommissionen.

Parterna har daÈrefter omstrukturerat de avtal som gaÈ ller varumaÈrket Tuborg i Sverige. Deras
fortloÈ pande samarbete grundar sig paÊ en icke-exklusiv raÈ tt (under perioden 1998±2002) foÈ r Pripps att
tillverka, saÈ lja och distribuera Tuborg-oÈ l i Sverige. FoÈ r att undvika en ploÈ tslig negativ effekt i fraÊga om
Pripps kapacitetsutnyttjande, har Tuborg samtyckt till att paÊ vissa villkor koÈ pa en successivt minskande
maÈngd Tuborg-oÈ l av klass III av Pripps om Pripps inte kan saÈ lja denna minimivolym paÊ marknaden.

PaÊ grund av dessa avtalsaÈndringar och till foÈ ljd av att en andra licenstagare (Falcon) har utsetts, har
parterna tillsaÈnts en administrativ skrivelse.

P&O Stena Line

Den 26 januari 1999 godkaÈnde kommissionen samriskfoÈ retaget mellan P&O och Stena, som
uppraÈtthaÊ ller faÈrjefoÈ rbindelser oÈ ver Engelska kanalen. P&O och Stena har slagit ihop sin respektive
faÈrjetrafik oÈ ver Engelska kanalen genom ett samriskfoÈ retag, P&O Stena Line. Genom kommissionens
beslut beviljas samriskfoÈ retaget ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget till den 9 mars 2001.

Den 31 oktober 1996 anmaÈlde P&O och Stena till kommissionen sitt foÈ rslag foÈ r att faÊ undantag enligt
artikel 81 i EG-foÈ rdraget. Efter offentliggoÈ randet av ett sammandrag av foÈ rslaget i EGT den 13 mars
1997 tillsaÈnde kommissionen parterna en skrivelse den 10 juni 1997, i vilket den uttryckte allvarliga
betaÈnkligheter och angav orsakerna till varfoÈ r den fortsatte att granska foÈ rslaget. Den 6 februari 1998
offentliggjorde kommissionen ett tillkaÈnnagivande i EGT om sin avsikt att bevilja samriskfoÈ retaget ett
undantag. SamriskfoÈ retaget inledde sin verksamhet den 10 mars 1998.

I skrivelsen med allvarliga betaÈnkligheter uttryckte kommissionen ocksaÊ sina farhaÊgor foÈ r att bildandet
av samriskfoÈ retaget kunde leda till en duopolistisk marknadsstruktur som fraÈmjar parallella
konkurrensbegraÈnsande beteenden mellan samriskfoÈ retaget och Eurotunnel paÊ turistmarknaden foÈ r
naÈ rsjoÈ fart. Kommissionen ansaÊg efter ytterligare undersoÈ kningar att marknaden har saÊdana
egenskaper att samriskfoÈ retaget och Eurotunnel kan vaÈntas konkurrera med varandra snarare aÈn
aÈgna sig aÊt parallellt beteende foÈ r att hoÈ ja priserna.

AÈ rendet foÈ ranledde svaÊrigheter ocksaÊ paÊ grund av osaÈkerhet i fraÊga om den kommande utvecklingen
paÊ marknaden foÈ r faÈrjetrafik oÈ ver Engelska kanalen, inbegripet effekterna av att koncessionerna foÈ r
skattefri foÈ rsaÈ ljning upphoÈ r i mitten av 1999. Mot bakgrund av denna osaÈkerhet har kommissionen, paÊ

foÈ rslag av Karel Van Miert, beslutat att begraÈnsa undantagets varaktighet till tre aÊr fraÊn dagen foÈ r
genomfoÈ rande av avtalet, dvs. till den 9 mars 2001. Detta ger kommissionen en moÈ jlighet att paÊ nytt
granska samriskfoÈ retagets inverkan paÊ faÈrjetrafiken oÈ ver Engelska kanalen efter sommarsaÈsongen aÊr
2000.

SamriskfoÈ retaget har ocksaÊ godkaÈnts enligt nationella regler foÈ r koncentrationskontroll i Frankrike
och FoÈ renade kungariket.
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British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, som numera aÈr verksamt under varumaÈrket ON Digital, aÈr ett samriskfoÈ retag mellan Granada
och Carlton, tvaÊ TV/radiobolag i FoÈ renade kungariket. Genom samriskfoÈ retaget etablerades och drivs
en plattform foÈ r digital markbunden television i FoÈ renade kungariket.

BDB vann ett oÈ ppet anbudsfoÈ rfarande om en tolvaÊrslicens foÈ r att driva tre markbundna digitala betal-
TV-multiplex, som ger BDB en minsta kapacitet paÊ 15 kanaler eller, eventuellt, interaktiva tjaÈnster.
Alla befintliga allmaÈnt tillgaÈngliga markbundna TV/radiobolag har sina egna multiplex. BaÊde de
program som saÈnds ut via dessa kanaler och de som saÈnds ut via BDB:s kanaler tas emot via en
avkodare. Kostnaden foÈ r detta subventionerades foÈ r att fraÈmja en snabb oÈ kning av kundunderlaget och
foÈ r att konkurrera med BSkyB:s digitala satellitavkodare, som ocksaÊ subventionerades.

Parterna hade ursprungligen ingaÊtt ett partnerskap foÈ r att driva plattformen tillsammans med BSkyB,
som var samriskfoÈ retagets stoÈ rsta konkurrent. Den nationella tillsynsmyndigheten vidtog aÊtgaÈrder som
ledde till att BSkyB saÊ lde sitt aktieinnehav och ingick ett sjuaÊrigt avtal om programleveranser med
BDB. Av de 16 kanaler som ursprungligen erbjoÈ ds av BDB, skulle BSkyB garantera tillhandahaÊllandet
av minst tre kvalitetskanaler och en baskanal. Dessa avtal anmaÈldes till kommissionen.

Med beaktande av den staÈ llning som saÊvaÈ l BDB som BSkyB hade paÊ marknaden foÈ r betal-TV,
undersoÈ ktes programavtalet mycket noggrant, och flera aÈndringar gjordes. Bland annat minskades
avtalets varaktighet till fem aÊr. Man faÈste aÈven uppmaÈrksamhet vid att Granada innehade aktier i
BSkyB. Skyddsklausuler var noÈ dvaÈndiga foÈ r att saÈkerstaÈ lla att detta inte begraÈnsade BDB:s
moÈ jligheter att konkurrera med BSkyB paÊ marknaden foÈ r digitala plattformar och att foÈ rvaÈrva
programraÈttigheter foÈ r att producera nya, konkurrerande kanaler.

Programavtalet med BSkyB var ocksaÊ foÈ remaÊl foÈ r ett klagomaÊl fraÊn DTN, ett konkurrerande
samriskfoÈ retag som foÈ rlorade mot BDB i det oÈ ppna anbudsfoÈ rfarandet foÈ r att faÊ licensen. KlagomaÊlet
avvisades genom ett beslut av kommissionen den 30 april 1998 15. DaÈrefter mottog BDB den 25 maj en
administrativ skrivelse om att samriskfoÈ retagsavtalen beviljats undantag.

c) Andra horisontella avtal

EUCAR 16

Den 17 september 1998 uttalade sig kommissionen genom en administrativ skrivelse till foÈ rmaÊn foÈ r
avtal om forskning och utveckling inom bilsektorn i gemenskapen.

Det aktuella aÈrendet gaÈ ller avtalet EUCAR (European Council for Automotive Research and
Development) Ð som ingaÊtts av de stora europeiska bilkoncernerna, det vill saÈga Fiat, Peugeot SA,
Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel och Ford.

Syftet med EUCAR aÈr att staÈrka den europeiska bilindustrins gemensamma forskningsanstraÈngningar
paÊ det ekonomiska, tekniska och ekologiska omraÊdet genom projekt som syftar till att oÈ ka bilindustrins
konkurrenskraft och fraÈmja ett haÊ llbart skydd av miljoÈ n.

15 Beslutet offentliggjordes inte i EGT.
16 OffentliggoÈ rande enligt artikel 19.3, EGT C 185, 18.6.1997, s.12 och IP/98/832.
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Avtalet gaÈ ller urvalet av projekt foÈ rknippade med verksamhet inom bilsektorn, samt villkoren och
saÈtten foÈ r att genomfoÈ ra dem. De flesta av dessa projekt inbegriper experimentell forskning snarare aÈn
utvecklandet av en saÈrskild produkttyp. Forskningen maÊste ske foÈ re det konkurrensutsatta stadiet,
vilket innebaÈr att de produkter den ger upphov till inte faÊr vara direkt anvaÈndbara i en saÈrskild typ av
fordon. Som exempel paÊ godtagbara forskningsprojekt kan naÈmnas dem som gaÈller anvaÈndningen av
keramik i motorer, begraÈnsning av buller eller foÈ rorenande utslaÈpp fraÊn bilar.

EUCAR antar ett projekt endast om minst tvaÊ medlemmar fraÊn olika europeiska laÈnder deltar. FoÈ r
oÈ vrigt fortsaÈ tter de enskilda medlemmarna att ha full frihet att inleda sina egna forskningsprogram.

EUCAR-avtalet ingaÊr i en forskningsplan (Master Plan) som utarbetats av EUCAR och som omfattar
biltillverkare, komponenttillverkare, laboratorier och universitet. I planen definieras tre omraÊden foÈ r
tekniskt samarbete foÈ r bilar efter aÊr 2000:

i. Produkten: t.ex. elmotorer, bilar med hybriddrivsystem, bilarnas inverkan paÊ miljoÈ n samt
konsumentintresset.

ii. Tillverkningen av fordon: tillverkningsprocesser, organisering av arbetet, lagereffektivitet och
lageromsaÈttning, arbetstagarnas sociala situation.

iii. Transporterna i sin helhet: Privatbilens godtagbarhet, kollektivtransporter, anvaÈndning av flera
olika transportsaÈ tt osv.

EUCAR har aÊtagit sig att regelbundet informera kommissionen om vilka forskningsprogram som
paÊgaÊr.

Kommissionens staÊndpunkt i detta aÈrende bekraÈftar dess positiva instaÈ llning till samarbete mellan
foÈ retag paÊ forskningsomraÊdet inom de graÈnser som uppstaÈ lls av gemenskapens konkurrensregler.

ACEA 17

Den 11 september 1998 underraÈ ttade organisationen foÈ r europeiska biltillverkare (ACEA) paÊ sina
medlemmars vaÈgnar kommissionen om ett aÊ tagande att minska utslaÈppen av koldioxid (CO2) fraÊn
passagerarfordon. Den europeiska bilindustrins gemensamma anstraÈngningar kommer att moÈ jliggoÈ ra
en betydande minskning av koldioxidutslaÈppen i linje med EU:s maÊl. I kommissionens meddelande av
den 29 juli 1998 till raÊdet och Europaparlamentet, ºGenomfoÈ rande av gemenskapens strategi foÈ r
minskade koldioxidutslaÈpp fraÊn personbilar: ett miljoÈ avtal med den europeiska bilindustrinº,
konstaterades det att ACEA:s aÊtagande uppfyllde kraven i gemenskapens strategi i fraÊga om
koldioxidutslaÈpp fraÊn bilar.

AÊ tagandet innebaÈr att ACEA foÈ rbinder sig att avsevaÈrt minska utslaÈppen av koldioxid fraÊn nya
passagerarfordon som saÈ ljs inom EU. ACEA aÊtar sig paÊ sina medlemmars vaÈgnar att uppnaÊ ett
genomsnitt paÊ 140 g CO2/km foÈ r nya passagerarfordon till aÊr 2008. Det innebaÈr en minskning med
25 % jaÈmfoÈ rt med 1995. AÊ tagandet kommer att oÈ vervakas gemensamt av medlemsstaterna och
kommissionen. Medlemsstaterna kommer att foÈ rse kommissionen med allmaÈnt tillgaÈngliga uppgifter

17 IP/98/865.
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om utvecklingen i fraÊga om de genomsnittliga utslaÈppen av koldioxid fraÊn nya passagerarfordon.
Kommissionen kommer paÊ grundval av dessa uppgifter att kunna avgoÈ ra om det efterstraÈvade
genomsnittsmaÊlet uppnaÊs. Kommissionen har tillkaÈnnagett att den kommer att oÈ vervaÈga att infoÈ ra
bindande lagstiftning om maÊlet inte naÊs.

I aÊ tagandet tilldelas inte enskilda tillverkare ett visst maÊ l som de maÊste uppnaÊ , utan det uppstaÈ lls
endast ett oÈ vergripande genomsnittsmaÊ l som alla ACEA-medlemmar maÊste uppnaÊ . Enskilda ACEA-
medlemmar faÊr tillaÈmpa antingen straÈngare eller lindrigare hoÈ gsta tillaÊ tna nivaÊer foÈ r koldioxidutslaÈpp
foÈ rutsatt att genomsnittsmaÊ let naÊs. Enligt aÊtagandet skall biltillverkare utveckla och lansera ny
koldioxidbegraÈnsande teknik oberoende av och i konkurrens med varandra.

Kommissionen fann att aÊtagandet inte begraÈnsade konkurrensen paÊ det saÈ tt som avses i artikel 81.1
och skickade den 1 oktober en administrativ skrivelse i form av ett icke-ingripandebesked till ACEA.

EACEM

De sexton stora tillverkare av TV-apparater och videobandspelare som bildar den europeiska
sammanslutningen foÈ r tillverkare av hemelektronik (EACEM) gjorde ett frivilligt aÊ tagande att minska
elfoÈ rbrukningen av TV-apparater och videobandspelare naÈr dessa aÈr i standbylaÈge.

Bakgrunden aÈr att de allra flesta TV-apparater och videobandspelare som aÈr i bruk styrs med
fjaÈrrkontroll och vanligen staÈngs av med en saÊdan i staÈ llet foÈ r att staÈngas av helt. Om en TV-apparat
eller videobandspelare staÈngs av med fjaÈrrkontroll saÊ kopplas den om till standbylaÈge, daÈr den
fortsaÈ tter att foÈ rbruka el paÊ en nivaÊ som kan oÈ verskrida 10W. Hemelektronikindustrin var medveten
om att TV-apparater och videobandspelare vanligen laÈmnas i standbylaÈge under laÊnga perioder och att
de skulle kunna konstrueras baÈttre foÈ r att minska elfoÈ rbrukningen i standbylaÈge. I en rapport som
gjordes foÈ r kommissionens generaldirektorat XVII foÈ r energi kvantifierades denna elfoÈ rbrukning och
daÊ befanns det att man enbart genom att minska den genomsnittliga elfoÈ rbrukningen i standbylaÈge till
6W kan minska den totala elfoÈ rbrukningen med 3,2 TWh 18 per aÊr till 2005 och med 4,9 TWh per aÊr till
2010. Den maximala kostnaden per enhet foÈ r att minska elfoÈ rbrukningen i standbylaÈge i en TV-apparat
eller videobandspelare uppskattades till 3 ecu.

Inget enskilt foÈ retag inom branschen i fraÊga verkade kunna infoÈ ra en laÈgre elfoÈ rbrukning i sina
produkter. Marginalerna aÈr smaÊ i branschen och foÈ retagen befarade att konsumenterna inte skulle
vara beredda att betala foÈ r energibesparingar i foÈ rskott, aÈven om de skulle spara pengar paÊ sikt.
Hemelektronikindustrin utarbetade daÈrfoÈ r det frivilliga systemet i samraÊd med kommissionen. De
tillverkare som ansloÈ t sig till systemet Ð och medlemskap aÈr oÈ ppet foÈ r ytterligare foÈ retag Ð har aÊtagit
sig att uppnaÊ vissa maÊl i fraÊga om elfoÈ rbrukning. FoÈ r att undvika att medlemsfoÈ retagen utbyter
information sinsemellan, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan paÊ konkurrensen, kommer ett
oberoende konsultfoÈ retag att samla in information fraÊn foÈ retagen om deras foÈ rsaÈ ljning och om
elfoÈ rbrukningen foÈ r de enheter som saÊ lts, och helt enkelt rapportera namnen paÊ de tillverkare som inte
uppfyller sitt aÊ tagande.

Enligt planen har tillverkarna aÊtagit sig att foÈ re den 1 januari 2000 ha konstruerat om de TV-apparater
och videobandspelare de saÈ ljer saÊ att de inte foÈ rbrukar mer aÈn 10W i standbylaÈge och att den
genomsnittliga elfoÈ rbrukningen i alla TV-apparater och videobandspelare de saÈ ljer inte kommer att
vara mer aÈn 6W i standbylaÈge.

18 TWh = Terawatt /timme = 1 000 000 000 000 Watt / timme.
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BedoÈ mning: Ett saÊdant avtal om samordnat beteende aÈr en konkurrensbegraÈnsning och omfattas av
foÈ rbudet i artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen fann emellertid att energibesparingarna och
miljoÈ nyttan av denna plan var ett tydligt tekniskt och ekonomiskt framaÊtskridande, och att de till sin
natur var saÊdana att de skulle vara till foÈ rdel foÈ r konsumenterna. Den fann ocksaÊ att konkurrensen inte
skulle saÈ ttas ur spel paÊ de beroÈ rda marknaderna och att de konkurrensbegraÈnsande effekterna av
planen var vaÈsentliga foÈ r att de fulla foÈ rdelarna av planen skulle kunna uppnaÊs. AÈ rendet avslutades
daÈrfoÈ r genom en administrativ skrivelse.

Valpak

Den 26 januari 1998 godkaÈnde kommissionen genom en administrativ skrivelse de medlemskapsavtal
som hade ingaÊtts av Valpak, ett icke-vinstgivande konformitetssystem som leds av naÈringslivet och aÈr
verksamt i FoÈ renade kungariket. Valpak har bildats foÈ r att fullgoÈ ra medlemmarnas skyldigheter i fraÊga
om aÊtervinning och aÊteranvaÈndning av foÈ rpackningsavfall. Dessa skyldigheter infoÈ rdes i mars 1997
genom nationella foÈ rordningar om genomfoÈ rande av kraven i EG-direktivet om foÈ rpackningar och
foÈ rpackningsavfall (94/62/EG).

De raÈttsliga ramar som utarbetades i FoÈ renade kungariket foÈ r att genomfoÈ ra direktivet ger utrymme
foÈ r konkurrens paÊ marknaden foÈ r konformitetssystemstjaÈnster med syftet att fullgoÈ ra ett foÈ retags
skyldigheter i fraÊga om aÊtervinning och aÊteranvaÈndning. AÈ ven om Valpak foÈ r naÈrvarande aÈr det stoÈ rsta
konformitetssystemet som aÈr verksamt i FoÈ renade kungariket, finns det ocksaÊ andra konkurrerande
system, och dessa har anmaÈlt sina avtal till kommissionen.

Efter att kommissionen undersoÈ kt Valpaks medlemskapsavtal ansaÊg den att avtalen begraÈnsade
konkurrensen paÊ det saÈtt som avses i artikel 81.1, eftersom foÈ retag som ville ansluta sig till systemet
aÊ lades att oÈ verfoÈ ra alla sina skyldigheter i fraÊga om allt foÈ rpackningsmaterial. Ett saÊdant allt eller
inget-synsaÈtt, som flyttar om en lagbestaÈmmelse, begraÈnsar moÈ jligheten foÈ r Valpak och andra system
att konkurrera med varandra i fraÊga om saÈrskilda material.

Kommissionen fortsatte med att granska huruvida de anmaÈlda avtalen skulle kunna omfattas av
undantaget enligt artikel 81.3. Eftersom det gaÈllde en tillvaÈxtmarknad och det var sannolikt att Valpak
och andra system skulle tvingas investera i infrastrukturen foÈ r insamling och/eller upparbetning i
FoÈ renade kungariket foÈ r att fullgoÈ ra medlemmarnas skyldigheter i framtiden, ansaÊg kommissionen att
ett allt eller inget-synsaÈtt var noÈ dvaÈndigt aÊ tminstone paÊ kort sikt, om saÊdana system som Valpak skall
kunna saÈkra en tillraÈcklig finansiering foÈ r att noÈ dvaÈndiga investeringar skall kunna goÈ ras.

Kommissionen kunde daÈrfoÈ r genom en administrativ skrivelse underraÈ tta Valpak om att villkoren i
artikel 81.3 hade uppfyllts. Med beaktande av att de konkurrensbegraÈnsande effekterna av allt- eller
inget-synsaÈttet emellertid kan neutralisera dess gynnsamma effekter paÊ medellaÊng eller laÊng sikt,
informerade kommissionen samtidigt Valpak om att den foÈ rbehaÊ ller sig raÈ tten att omproÈ va aÈrendet
efter en treaÊrsperiod.

KONK. RAP. 1998

KARTELLER OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STAÈ LLNING: 157



Stack

Ett antal europeiska, nordamerikanska och japanska foÈ retag inom sektorn foÈ r informationsteknologi
har skapat eller anslutit sig till Stack International, ett foÈ retag utan vinstsyfte registrerat i FoÈ renade
kungariket. FoÈ retagets verksamhet bestaÊr av att

Ð definiera specifikationer foÈ r komponenter saÊsom minneskretsar foÈ r integrerade kretsar (IC),
minnesmoduler, logikkretsar o.dyl., som i praktiken har erkaÈnts som industristandard i hela
vaÈrlden,

Ð utfaÈrda intyg oÈ ver att enskilda produkter motsvarar den standarden,

Ð definiera en standard, dvs. S/0001, foÈ r tillverkare av saÊdana komponenter,

Ð utfaÈrda intyg oÈ ver att enskilda tillverkare uppfyller den standarden, paÊ grundval av granskningar
med tonvikt paÊ kvalitet och tillfoÈ rlitlighetstestning, och

Ð oÈ vervaka de priser som medlemsfoÈ retag betalar foÈ r saÊdana komponenter och att rapportera de
resulterande referenspriserna till dem.

Medlemmarna i Stack aÈr stora koÈ pare av de ifraÊgavarande produkterna, som de integrerar i ett brett
sortiment IT- eller telekomprodukter som de saÈ ljer. Syftet med transaktionen aÈr att fraÈmja kvalitet,
tillfoÈ rlitlighet och en oÈ verskaÊdlig prissaÈ ttning och samtidigt saÈnka transaktionskostnaderna paÊ

marknaden foÈ r koÈ p och foÈ rsaÈ ljning av dessa allmaÈnt anvaÈnda komponenter.

En tidigare version av avtalet ingicks och anmaÈldes till kommissionen 1976. Uppdaterade avtal och en
mer omfattande medlemsfoÈ rteckning anmaÈldes 1997.

Systemet har foÈ ljande framtraÈdande egenskaper:

Ð MedlemsfoÈ retagen har full frihet att utan begraÈnsningar vaÈ lja det loÈ nsammaste alternativet
betraÈ ffande vilka komponenter de vill koÈ pa, eller av vilka leverantoÈ rer, som i sin tur har full frihet
att ansoÈ ka om certifiering eller inte, och de behoÈ ver inte ta naÊgon saÈrskild haÈnsyn till Stack-foÈ retag
naÈr de saÈ ljer sina produkter.

Ð Det inbegriper inget utbyte av kaÈnslig affaÈrsinformation (en omstaÈndighet som kommissionen faÈste
saÈrskild uppmaÈrksamhet vid naÈr den undersoÈ kte aÈrendet). Dels gaÈ ller Stacks verksamhet endast
baskomponenter, som har saÊdana egenskaper att de inte kan avsloÈ ja naÊgonting om avnaÈmarnas
produktplaner, dels kraÈver avtalet att Stack behandlar prisuppgifter roÈ rande enskilda medlemmar
strikt konfidentiellt.

Ð Systemet aÈr oÈ ppet: ett associerat medlemskap i Stack aÈr moÈ jligt foÈ r alla intresserade foÈ retag som aÈr
villiga att iaktta foÈ reskrivna regler, och till och med foÈ retag som inte aÈr medlemmar kan dra nytta
av att Stack faststaÈ ller allmaÈnna specifikationer och certifierar leverantoÈ rer.
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GD IV bedoÈ mde att Stack kan foÈ rbaÈttra produktionen och distributionen av varor som har en
avgoÈ rande betydelse foÈ r dagens marknader, utan att detta foÈ ranleder naÊgon begraÈnsning av
konkurrensen. Avtalet innebaÈr framfoÈ r allt inget utbyte av kaÈnslig affaÈrsinformation mellan
konkurrenter. AÈ rendet avslutades daÈrfoÈ r med ett icke-ingripandebesked i form av en administrativ
skrivelse.

Inmarsat

Kommissionen har godkaÈnt foÈ rslagen till omstrukturering av Inmarsat. Inmarsat aÈr den stoÈ rsta
internationella operatoÈ ren naÈr det gaÈ ller mobila satelliter, och aÈr foÈ r naÈrvarande en mellanstatlig
organisation. Genom omstruktureringen kommer Inmarsat att ombildas till ett aktiebolag. Inmarsat
planerar att bjuda ut aktier till allmaÈnheten som ett led i sitt foÈ rslag till omstrukturering.
Kommissionen anser att det aÈr mycket viktigt att aktier bjuds ut till allmaÈnheten och den har paÊpekat
foÈ r Inmarsat att detta boÈ r ske inom tre aÊr. GodkaÈnnandet av modellen foÈ r att ombilda Inmarsat till ett
aktiebolag, varefter aktier bjuds ut till allmaÈnheten inom en kort tid, boÈ r ses mot bakgrund av de
paÊgaÊende planerna paÊ en omstrukturering av oÈ vriga mellanstatliga organisationer.

Inmarsat, som bildades 1979, har oÈ ver 80 medlemmar. Varje land (part) har en medlem (vanligen det
tidigare nationella telekombolaget med monopolstaÈ llning) som aÈger aktier i organisationen i
proportion till hur mycket den anvaÈnder Inmarsat-systemet. Medlemmarna distribuerar ocksaÊ

Inmarsats tjaÈnster till anvaÈndare eller underdistributoÈ rer. Efter omstruktureringen kommer Inmarsat
att inraÈ ttas som ett aktiebolag och medlemmarna kommer att bli aktieaÈgare i det nya bolaget. Enligt
planerna skall aktier bjudas ut till allmaÈnheten inom tvaÊ aÊr efter omstruktureringen, vilket kommer att
spaÈda ut medlemmarnas aktieinnehav och minska den eventuella intressekonflikten mellan deras roll
som aktieaÈgare respektive distributoÈ rer av Inmarsats tjaÈnster.

Kommissionen har avslutat aÈrendet genom ett icke-ingripandebesked i form av en administrativ
skrivelse. Det preciseras dock i skrivelsen att kommissionens staÊndpunkt i detta aÈrende grundar sig paÊ

antagandet att aktier kommer att bjudas ut till allmaÈnheten inom tre aÊr. En foÈ rsening skulle kunna leda
till att aÈrendet tas upp paÊ nytt.

Kommissionen betraktar detta aÈrende som en modell foÈ r behandlingen av oÈ vriga mellanstatliga
satellitorganisationer. Organisationerna boÈ r framfoÈ r allt inte ha en privilegierad staÈ llning paÊ

marknaden, och det laÈttaste saÈ ttet att uppnaÊ detta aÈr att bilda ett aktiebolag, som entydigt omfattas
av konkurrenslagstiftningen. De nuvarande medlemmarnas staÈ llning i oÈ vriga mellanstatliga
organisationer boÈ r inte bibehaÊ llas laÈngre aÈn vad som aÈr absolut noÈ dvaÈndigt, och daÈrfoÈ r boÈ r
aktieaÈgandet spridas saÊ snart som moÈ jligt efter omstruktureringen, exempelvis genom emittering av
aktier riktade till allmaÈnheten.

DHLI

Detta aÈrende gaÈ llde en ansoÈ kan om foÈ rlaÈngning av det undantag som kommissionen beviljade 1990 foÈ r
avtalet mellan Lufthansa, Japan Airlines och Nissho Iwai betraÈffande det internationella budfoÈ retaget
DHL International. Enligt avtalet foÈ rvaÈrvade Lufthansa, Japan Airlines och Nissho Iwai aktieposter i
DHLI fraÊn DHLI:s amerikanska moderbolag DHL.

De nya och ursprungliga aktieaÈgarna i DHLI kom oÈ verens om att under hoÈ gst tio aÊr och utan att detta
paÊverkar deras oÈ vriga verksamhet varken bedriva internationell avhaÈmtning fraÊn doÈ rr till doÈ rr och
leverans av dokument och paket eller foÈ rvaÈrva nya aktier i naÊgon enhet som bedriver saÊdan
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verksamhet genom att anvaÈnda sitt eget transport- och budnaÈt. Lufthansa och JAL kom oÈ verens om att
ge DHLI staÈ llning som mest prioriterad kund och vice versa.

Den 19 september 1996 laÈmnade parterna in en ansoÈ kan till kommissionen om foÈ rlaÈngning av
undantaget. Den 30 oktober 1997 offentliggjorde kommissionen ett meddelande 19 enligt foÈ rfarandet i
artikel 5.2 i foÈ rordning nr 3975/87 och artikel 12.2 i foÈ rordning nr 1017/68. I meddelandet
sammanfattades ansoÈ kan om foÈ rlaÈngning av undantaget och uppmanades beroÈ rda parter att inkomma
med synpunkter inom 30 dagar fraÊn den dag daÊ meddelandet offentliggjordes. Kommissionen mottog
inga synpunkter fraÊn tredje parter inom trettiodagarsfristen.

Den 21 januari 1998 underraÈ ttade kommissionen parterna om att den hade beslutat att inte invaÈnda
mot en foÈ rlaÈngning av undantaget, som gaÈller under en sexaÊrsperiod foÈ r den verksamhet som omfattas
av foÈ rordning nr 3975/87 och under en treaÊrsperiod foÈ r den verksamhet som omfattas av foÈ rordning nr
1017/68. Dessa perioder boÈ rjade loÈ pa den 30 oktober 1997.

Kommissionen ansaÊg att orsakerna till att den beslutade att inte motsaÈ tta sig undantaget 1990
fortfarande gaÈ llde och att flera omstaÈndigheter tydde paÊ att konkurrensen paÊ marknaden foÈ r
naÈrvarande var lika haÊrd som 1990, om inte aÈnnu haÊrdare.

FoÈ r det foÈ rsta har marknaden foÈ r expressutdelning vuxit snabbt under mer aÈn tvaÊ aÊrtionden, och det
fanns faÊ tecken paÊ att denna utveckling kommer att foÈ rsvagas under en oÈ verskaÊdlig framtid. DHLI
moÈ ter konkurrens fraÊn tre stora globala operatoÈ rer: TNT, Federal Express och United Parcel Service
(UPS). Det finns ocksaÊ konkurrenter i form av lokala postfoÈ retag, vilka fortsaÈtter att ha betydelse i
maÊnga laÈnder. Det finns en oÈ kande efterfraÊgan paÊ expresstjaÈnster paÊ grund av en oÈ kad globalisering av
tillverkningsverksamheten och allt stramare tidtabeller i leveranskedjan, och daÈrfoÈ r aÈr det sannolikt att
konkurrensen fraÊn andra expressutdelningsfoÈ retag kommer att oÈ ka i framtiden.

Dessutom har avskaffandet av tullavgifterna foÈ r frakter inom gemenskapen gjort landsvaÈgstranspor-
terna foÈ r leverans av foÈ rpackningar konkurrenskraftigare, till och med naÈr leveranserna skall vara
framme foÈ ljande dag. Tekniska foÈ rbaÈttringar av och oÈ kad tillgaÊng till telefax och elektronisk post har
ocksaÊ staÈrkt staÈ llningen foÈ r dessa kommunikationsformer som konkurrenskraftiga alternativ till
budleveranser av dokument.

Den marknad daÈr DHLI aÈr verksamt, det vill saÈga marknaden foÈ r expressutdelningstjaÈnster, definieras
dessutom i allt hoÈ gre grad som internationell, om inte som global. I aÈrende nr IV/M.843 PTT Post/
TNT/GD Express Worldwide 20 ansaÊg kommissionen att internationell expressutdelning, internationell
expressfrakt, inhemsk expressutdelning, inhemsk expressfrakt och logistik, som tidigare ansaÊgs utgoÈ ra
separata marknader, nu i stor utstraÈckning har integrerats till en enda marknad 21. Dessutom har
marknaden foÈ r tillhandahaÊ llande av dessa tjaÈnster blivit internationell, som en foÈ ljd av uppraÈttandet av
den inre marknaden och av att budfoÈ retagen ofta har global bokfoÈ ring.

19 EGT C 328, 30.10.1997, s. 18.
20 Beslut av den 8 november 1996.
21 I punkt 25.
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VerbaÈ ndevereinbarung

I den lag genom vilken eldirektivet infoÈ rlivas i den tyska lagstiftningen foÈ reskrivs det att elmarknaden
skall oÈ ppnas omedelbart och utan begraÈnsningar. I lagen foÈ reskrivs ett system med foÈ rhandlad access
till oÈ verfoÈ rings- och distributionsnaÈt, daÈr regeringen ges moÈ jlighet att vid behov reglera denna access.

Beslutet om att vaÈ lja foÈ rhandlad naÈtaccess i en stat som Tyskland, som har flera hundra naÈtoperatoÈ rer,
har faÊ tt regeringen att uppmana de organisationer som foÈ retraÈder de stoÈ rsta beroÈ rda parterna att sluta
ett ramavtal i vilket faststaÈ lls gemensamma principer foÈ r prissaÈ ttning. GD IV granskade avtalet
(VerbaÈndevereinbarung, foÈ rkortat VV) 1998 genom ett ex officio-foÈ rfarande, varefter parterna
tillsaÈndes en skrivelse som aÊterges i stora drag nedan.

InnehaÊllet i VerbaÈndevereinbarung

VV sloÈ ts den 22 maj 1998 mellan foÈ retraÈdare foÈ r elindustrin (Vereinigung Deutscher ElektrizitaÈ twerke
e.V. Ð VDEW) och foÈ retraÈdare foÈ r konsumenter/producenter av el inom industrin (Verband der
Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK och Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. Ð BDI). Avtalet loÈ per ut den 30 september 1999.

I avtalet faststaÈ lls de olika tariffposter som aÈr tillaÈmpliga med haÈnsyn till de olika moÈ jliga formerna foÈ r
oÈ verfoÈ ring. Tariffposterna omfattar bland annat driftskostnaderna foÈ r naÈtet enligt spaÈnning, kostnader
foÈ r aÈndring av spaÈnningsnivaÊ samt kostnader foÈ r uppraÈtthaÊ llande av systemet (spaÈnningsreglering,
frekvensreglering osv.). Dessa tariffposter faktureras till ett fast pris (ºfrimaÈrksprincipenº) efter att en
gaÊng ha korrigerats paÊ grundval av den tid under vilken installationerna anvaÈnds.

De priser som motsvarar de fasta priserna bestaÈms inte gemensamt, utan varje enskild naÈtoperatoÈ r
faststaÈ ller dem paÊ grundval av sina egna kostnader, dock med stoÈ d av gemensamma kriterier. Det boÈ r
noteras att om en oÈ verfoÈ ring inbegriper flera naÈt som tillhoÈ r olika aÈgare 22, begraÈnsas faktureringen foÈ r
varje post till ett genomsnittspris i staÈ llet foÈ r att priserna foÈ r varje naÈt adderas.

I VV faststaÈ lls likasaÊ beloppet foÈ r en tillaÈggsavgift som indexeras enligt avstaÊndet och faktureras i
haÈndelse av hoÈ gspaÈnningsoÈ verfoÈ ring paÊ en distans som aÈr laÈngre aÈn 100 km. I det fallet skall 12,50
DEM/kW*100km* laÈggas till kostnaden foÈ r oÈ verfoÈ ringen.

GD IV:s analys

VV aÈr ett avtal mellan foÈ retagssammanslutningar med syfte och verkan att faststaÈ lla gemensamma
principer foÈ r prissaÈ ttning och Ð i fraÊga om hoÈ gspaÈnningsoÈ verfoÈ ring paÊ distanser oÈ ver 100 km Ð ett
gemensamt pris. Avtalet omfattar dels en horisontell komponent (avtal mellan saÈ ljarna av
oÈ verfoÈ ringstjaÈnsten inom VDEW), dels en vertikal komponent (avtal mellan saÈ ljarna och en del av
koÈ parna).

I sin analys ansaÊg GD IV att saÈ ljarna av oÈ verfoÈ ringstjaÈnster konkurrerade med varandra och att en
eventuell begraÈnsning av konkurrensen kunde paÊverka handeln mellan medlemsstater, eftersom hela
Tyskland skulle paÊverkas av en saÊdan begraÈnsning.

22 Man beaktar endast (tvaÊ) naÈ t foÈ r ingaÊng och utgaÊng, alltsaÊ utan att inbegripa eventuella transitnaÈt..
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I likhet med Bundeskartellamt, som ocksaÊ har undersoÈ kt VV, underraÈ ttade GD IV parterna om sin
positiva foÈ rhandsbedoÈ mning av avtalet, men uttryckte samtidigt ett antal foÈ rbehaÊ ll med avseende paÊ

vissa inslag, vilka undersoÈ ks nedan. Det boÈ r noteras att undersoÈ kningen aÈgde rum innan VV hade
tillaÈmpats i praktiken och att de invecklade reglerna i avtalet samt den svaÊrfoÈ rutsebara tillaÈmpningen
av dem paÊ en marknad som haÊ ller paÊ att oÈ ppnas fullstaÈndigt foÈ r konkurrens motiverar ett foÈ rsiktigt
staÈ llningstagande. Avtalets korta loÈ ptid verkar vidare tyda paÊ att parterna sjaÈ lva betraktar sitt avtal
som ett delmaÊ l snarare aÈn som ett slutligt avtal.

Ett positivt avtal...

FoÈ r det foÈ rsta aÈr avtalet ett konkret aÊ tgaÈrd som foÈ renar naÈtoperatoÈ rerna och en del anvaÈndare med
syftet att organisera de praktiska arrangemangen i samband med access. UtgaÊngspunkten foÈ r
oÈ verlaÈggningarna var att eloÈ verfoÈ ring aÈr en tjaÈnst som vilken som helst som tillhandahaÊlls paÊ

marknaden. Detta aÈr i sig ett viktigt framsteg jaÈmfoÈ rt med den tidigare situationen, daÊ tilltraÈde till
naÈ tet foÈ r tredje part var en tvistefraÊga.

Dessutom boÈ r samordningen mellan naÈtoperatoÈ rerna i syfte att utarbeta gemensamma principer foÈ r
prissaÈ ttning komma anvaÈndarna till godo. De grundlaÈggande principerna aÈr foÈ ljande:

Ð En begraÈnsning av foÈ rhandlingarna mellan naÈtanvaÈndare och naÈtoperatoÈ rer, saÊ att de sistnaÈmnda
loÈ ser sina problem i samband med eloÈ verfoÈ ring via mer aÈn ett naÈt. Detta innebaÈr att anvaÈndarna
inte behoÈ ver foÈ rhandla med flera olika naÈtoperatoÈ rer, vilket aÈr en avgoÈ rande gynnsam faktor foÈ r att
fraÈmja konkurrensen.

Ð I fraÊga om oÈ verfoÈ ringar via fler aÈn ett naÈt delas det fasta priset upp mellan ingaÊngsnaÈt och
utgaÊngsnaÈt. DaÈrmed undviks att de individuella kostnaderna foÈ r varje naÈt som beroÈ rs av en
oÈ verfoÈ ring helt enkelt adderas.

Ð Endast de tariffposter som gaÈ ller utgaÊngsfasen beaktas. OcksaÊ daÈrmed undviks att kostnaderna
adderas.

Slutligen har de principer foÈ r prissaÈttning som valts av sammanslutningarna den foÈ rdelen att de aÈr
klara, kostnadsbaserade och laÈ tta att saÈrskilja.

...som foÈranleder vissa foÈrbehaÊll

FoÈ rbehaÊ llen kan indelas i tre huvudkategorier:

a) Det faktum att konkurrenterna faststaÈ ller ett gemensamt pris (tillaÈggsavgift foÈ r distanser oÈ ver
100 km)

Avtal om faststaÈ llande av priser aÈr en av de konkurrensbegraÈnsningar som uttryckligen anges i artikel
81.1 och beviljas i princip inte undantag med stoÈ d av artikel 81.3. I det aktuella aÈrendet har GD IV
dock tagit haÈnsyn till framfoÈ r allt foÈ ljande omstaÈndigheter:

Ð De exceptionellt hoÈ ga transaktionskostnader som skulle bli foÈ ljden av att en koÈ pare av en
oÈ verfoÈ ringstjaÈnst skulle tvingas foÈ rhandla med varje enskild saÈ ljare om VV inte fanns.
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Ð Lydelsen i eldirektivet, som uttryckligen ger den tyska regeringen moÈ jlighet att reglera
oÈ verfoÈ ringstarifferna, vilket skulle utmynna i en situation jaÈmfoÈ rbar med den som blir foÈ ljden av
VV, naÈmligen en enhetlig prissaÈ ttningsmetod foÈ r hela landet.

b) De egentliga principerna foÈ r prissaÈttning

De aspekter som sannolikt skulle foÈ ranleda betaÈnkligheter angaÊende foÈ renligheten med artiklarna 81
och 82 i foÈ rdraget aÈr foÈ ljande:

Ð Indexeringen av priserna vid hoÈ gspaÈnningsoÈ verfoÈ ring paÊ distanser oÈ ver 100 km kan verka
avskraÈckande. Detta kan aÊterigen ha en negativ inverkan inte endast paÊ den tyska elmarknaden
utan ocksaÊ paÊ handeln oÈ ver graÈnserna.

Ð AnvaÈndningen av ett viktat minimiavstaÊnd i fall av flera ingaÊngs- och/eller utgaÊngspunkter. Detta
skulle kunna gynna elproducenter som har tillgaÊng till en geografiskt omfattande marknad
(exempelvis stora producenter som redan aÈr naÈrvarande paÊ marknaden). En avstaÊndsbaserad
viktning skulle dessutom kunna leda till att marknaden delas upp i geografiska omraÊden som det
inte aÈr loÈ nsamt foÈ r icke-lokala producenter att traÈda in paÊ . Dessutom skulle operatoÈ rer som
bedriver elhandel och som byggt upp en diversifierad portfoÈ lj av produktionsavtal anvaÈnda denna
metod till att minska sina oÈ verfoÈ ringskostnader.

Dessa tvaÊ aspekter boÈ r ses mot bakgrund av situationen i Tyskland, daÈr de flesta naÈtoperatoÈ rerna
samtidigt aÈr elproducenter och saÊ ledes potentiellt kaÈnsliga foÈ r utvecklingen paÊ elmarknaden.

c) Den prisnivaÊ tillaÈmpningen av dessa principer leder till

De simuleringar som lagts fram av parterna pekar paÊ prisnivaÊer som vid foÈ rsta anblicken aÈr hoÈ gre aÈn
dem som tillaÈmpas i andra medlemsstater foÈ r jaÈmfoÈ rbara oÈ verfoÈ ringar. Situationen aÈr en foÈ ljd av den
metod som valts foÈ r att faststaÈ lla kostnaderna.

Slutsats

GD IV har uttryckt sina reservationer till parterna i VV, dock utan att inleda naÊgot foÈ rfarande foÈ r att
foÈ rbjuda avtalet. GD IV har beslutat att oÈ vervaka de praktiska foÈ ljderna av avtalet foÈ r att kontrollera
om foÈ rbehaÊ llen Ð som paÊ det haÈr stadiet grundar sig paÊ en teoretisk bedoÈ mning Ð aÈr befogade och
daÈrmed motiverar att kommissionen vidtar aÊ tgaÈrder.

TUÈ V/CENELEC

CENELEC (ComiteÂ EuropeÂen de Normalisation EÂ lectrotechnique Ð Europeiska kommitteÂn foÈr
elektroteknisk standardisering) aÈr en privat sammanslutning foÈ r harmonisering av tekniska standarder
foÈ r elutrustning inom gemenskapen. CENELEC skapade ett gemensamt konformitetsmaÈrke foÈ r
hushaÊ llsapparater och motsvarande elapparater (Keymark). I enlighet med bestaÈmmelserna upptogs
endast en medlem per land, vilket utesloÈ t anmaÈlaren, dvs. TUÈ V (Technischer UÈ berwachungsverein),
som aÈr det organ som de tyska myndigheterna har anfoÈ rtrott uppdraget att utfaÈrda intyg oÈ ver
oÈ verensstaÈmmelse. Genom foÈ rhandlingar och skriftvaÈxling naÊddes ett avtal med CENELEC, som
utfaÈste sig att oÈ ppna ºKeymarkº foÈ r alla behoÈ riga utfaÈrdare av intyg som kunde taÈnkas ansoÈ ka om
medlemskap och att behandla deras ansoÈ kningar paÊ ett oÈ ppet saÈ tt. Detta raÈ ttvisa foÈ rfarande kan tjaÈna
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som modell foÈ r ansoÈ kningsfoÈ rfaranden inom naÈrliggande omraÊden. TUÈ V har tagit tillbaka sitt
klagomaÊl.

2.2. Vertikala avtal

Sony

SaÊsom under tidigare aÊr har kommissionen faÈst stor uppmaÈrksamhet vid de gaÈllande licensavtalen och
distributionsavtalen paÊ omraÊdet foÈ r videospel. AÊ r 1998 avslutade kommissionen saÊ ledes sin
undersoÈ kning av de licensavtal som tillaÈmpas av Sony Computer Entertainment Europe, en stor
leverantoÈ r av speldatorer till videospel och spel anpassade till dessa.

FoÈ r att ge fristaÊende speltillverkare moÈ jlighet att utveckla och ge ut spel som aÈr anpassade till deras
speldatorer, infoÈ rde Sony ett licenssystem som ger fristaÊende speltillverkare tilltraÈde till en del av
Sonys immateriella raÈ ttigheter. Enligt de ursprungliga avtalen i fraÊga var utvecklare och utgivare av
spel skyldiga att invaÈnta Sonys foÈ rhandsgodkaÈnnande av spelprojektet innan de tillaÈ ts utveckla eller
lansera sina spel. Auktoriserade utvecklare och utgivare av spel tillaÈ ts inte laÊ ta ett foÈ retag som inte
auktoriserats av Sony att utveckla eller ge ut deras spel. Sonys licensinnehavare var dessutom skyldiga
att laÊ ta sina spel tillverkas av Sony.

Kommissionen fann att avtalen var konkurrensbegraÈnsande och vaÈsentligt paÊverkade handeln mellan
medlemsstaterna och tillsaÈnde daÈrfoÈ r Sony ett meddelande om invaÈndningar. Efter oÈ verlaÈggningar
med kommissionen beslutade Sony att aÈndra sina licensavtal.

Sonys nya licenspolitik begraÈnsar inte licensinnehavarnas moÈ jligheter att utveckla, marknadsfoÈ ra och
tillverka spel. Utgivarnas skyldighet att infoÈ rskaffa Sonys godkaÈnnande innan de slaÈpper ut ett spel paÊ

marknaden aÈr icke-begraÈnsande. Alla videospel testas antingen av en oberoende testtjaÈnst eller av
Sonys testavdelning, men endast foÈ r att verifiera att de uppfyller klara, entydiga tekniska
specifikationer och tydligt definierade kriterier.

PaÊ grundval av det ovanstaÊende avslutade kommissionen foÈ rfarandet.

Efter att ha avslutat detta aÈrende och de tidigare aÈrendena, som gaÈ llde Sega och Nintendo 23, har
kommissionen foÈ rvissat sig om att samtliga tre betydande leverantoÈ rer av speldatorer beviljar licens foÈ r
sin teknik i oÈ verensstaÈmmelse med konkurrensreglerna. Detta har lett till att konkurrensstrukturen
har foÈ rbaÈttrats avsevaÈrt paÊ hela den ifraÊgavarande marknaden, till nytta foÈ r fristaÊende utvecklare av
videospel och foÈ r konsumenterna inom gemenskapen.

Danska tennisfoÈ rbundet (Dansk Tennisforbund, DTF)

Kommissionen har godkaÈnt sponsoravtalen mellan det danska tennisfoÈ rbundet och dess leverantoÈ rer
av tennisbollar.

23 aÊrs konkurrensrapport, punkt 80.
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Den 26 mars 1998 underraÈttade kommissionen DTF om att de sponsoravtal foÈ rbundet hade slutit med
sina leverantoÈ rer av tennisbollar inte laÈngre orsakade konkurrensproblem 24. Det var foÈ rsta gaÊngen
kommissionen formellt uttalade sig om innehaÊ llet i ett sponsoravtal foÈ r sportartiklar.

GodkaÈnnandet kom efter det att DTF hade samtyckt till att aÈndra sina avtal i enlighet med
kommissionens synpunkter. Kommissionen offentliggjorde ett tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i
foÈ rordning nr 17 i EGT den 9 maj 1996 (EGT C 138), i vilket den meddelade att den avsaÊg att bevilja
DTF ett icke-ingripandebesked.

DTF har aÊtagit sig att organisera ett anbudsfoÈ rfarande vartannat aÊr foÈ r att vaÈ lja en sponsor. Valet av
sponsor kommer att ske paÊ ett oÈ ppet och icke diskriminerande saÈtt. Den sponsor som vaÈ ljs kommer att
beviljas titeln ºFDT:s sponsorº (dock inte ºofficiellaº) och vara den enda leverantoÈ ren av tennisbollar
till DTF under en tvaÊaÊrsperiod. I gengaÈ ld skall sponsorn leverera en maÈngd tennisbollar till DTF till ett
foÈ rmaÊnligt pris.

FoÈ rr beviljades avtal om ensamraÈtt ensidigt av FDT, och de bollar man fick utanfoÈ r det officiella
naÈtet Ð naÈmligen genom parallellimport Ð kunde inte anvaÈndas, vilket inte laÈngre aÈr fallet.
Beteckningar som ºofficiell bollº och ºofficiell leverantoÈ rº har avskaffats, eftersom de kan vilseleda
konsumenterna.

SICASOV

Den 14 december 1998 antog kommissionen ett beslut 25 enligt artikel 81.3 i vilket det foÈ rklaras att
foÈ rdraget inte aÈr tillaÈmpligt paÊ saÊdana standardavtal foÈ r produktion och foÈ rsaÈ ljning av utsaÈde som
skyddas av vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈ tter i Frankrike. Standardavtalen ingaÊ s mellan SICASOV (SocieÂ teÂ

CoopeÂrative d'InteÂreÃ t Collectif Agricole Anonyme aÁ Capital Variable, Paris) och foÈ roÈ kningsfoÈ retag.
SICASOV aÈr en foÈ rening bestaÊende av foÈ raÈdlare av vaÈxtsorter som aÈr skyddade i Frankrike och den
har till uppgift att foÈ rvalta vaÈxtsorter som anfoÈ rtrotts den av ovannaÈmnda foÈ raÈdlare (eller deras
raÈ ttsinnehavare). FoÈ rvaltningen innefattar bland annat ingaÊende av produktionsavtal med foÈ roÈ knings-
foÈ retag, som saÈkerstaÈ ller foÈ roÈ kningen av utsaÈde foÈ r att tillgodose jordbrukarnas behov.

De relevanta produkterna aÈr utsaÈde som skyddas av vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈ tter (med stoÈ d av tillaÈmplig fransk
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning). I gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen
faststaÈ lls detaljerade regler foÈ r produktion och foÈ rsaÈ ljning av utsaÈde. PaÊ grundval av denna lagstiftning
kan utsaÈdena delas in i foÈ ljande underavdelningar:

Ð BasutsaÈden, det vill saÈga utsaÈden som inte aÈr avsedda att saÈ ljas till jordbrukare som anvaÈnder
utsaÈde foÈ r sin egen saÊdd, utan som uteslutande aÈr avsedda foÈ r produktion av andra utsaÈden. De kan
saÊ ledes paÊ saÈtt och vis jaÈmfoÈ ras med en industriell mellanprodukt.

Ð CertifikatutsaÈden, det vill saÈga utsaÈden som i allmaÈnhet aÈr avsedda att saÈ ljas till jordbrukare som
anvaÈnder utsaÈde foÈ r sin egen saÊdd. De aÈr saÊ ledes paÊ saÈtt och vis jaÈmfoÈ rbara med patentskyddade
faÈrdigprodukter.

24 Se pressmeddelande IP/98/355 publicerat 15.4.1998.
25 EGT L 4, 8.1.1999, s. 27.
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Ð Tekniska utsaÈden, det vill saÈga certifikatutsaÈden som i vissa laÈnder lagligen kan anvaÈndas till att
producera andra certifikatutsaÈden (och daÈrmed motsvarar basutsaÈden), medan de i andra laÈnder
endast kan saÈ ljas till jordbrukare (och daÈrmed motsvarar certifikatutsaÈden).

FoÈ r att utsaÈden skall faÊ salufoÈ ras lagligen, maÊste de tillhoÈ ra en art som tidigare infoÈ rts i en nationell
sortlista enligt de regler som aÈr tillaÈmpliga i de olika medlemsstaterna. NaÈr arten i fraÊga varit infoÈ rd i
den nationella sortlistan en viss tid, foÈ rs den in i den gemensamma sortlistan, vilket innebaÈr att utsaÈden
av den arten faÊr omsaÈttas fritt inom Europeiska gemenskapen utan begraÈnsningar.

SICASOV anmaÈlde till kommissionen 26 standardavtal med stoÈ d av vilka foÈ reningen beviljar
foÈ roÈ kningsfoÈ retag (licensinnehavare) en icke-exklusiv licens foÈ r produktion och foÈ rsaÈ ljning av utsaÈden
paÊ franskt territorium (eller inom hela Europeiska gemenskapen, om det handlar om utsaÈden som
skyddas av gemenskapens vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈ tt).

FoÈ r det foÈ rsta innehaÊ ller standardavtalen ett antal villkor som ger SICASOV kontrollen oÈ ver
basutsaÈden och tekniska utsaÈden. I avtalen foÈ rbjuds saÊ ledes licensinnehavare att (direkt eller indirekt)
exportera basutsaÈden och aÊlaÈggs en skyldighet att nedklassa 27 utsaÈdena innan de exporteras. I beslutet
anges att villkoren uttryckligen foÈ ljer av vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈtten och att de daÈrfoÈ r inte omfattas av artikel
81.1 i EG-foÈ rdraget (se domstolens dom i maÊl Erauw Jacquery/La Hesbignonne, 19.4.1988, maÊ l 27/87,
Rec. 1988, s. 1919).

FoÈ r det andra innehaÊ ller standardavtalen villkor som foÈ rbjuder export av certifikatutsaÈden till laÈnder
utanfoÈ r gemenskapen eller till laÈnder daÈr vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈ tterna inte aÈr skyddade i lag. Kommissionen
anser i sitt beslut att denna skyldighet inte omfattas av foÈ rbudet i artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget.

Slutligen innehaÊ ller standardavtalen ett villkor om att licensinnehavaren inte faÊr direktexportera
certifikatutsaÈden till andra medlemsstater aÈn Frankrike, om den art utsaÈdena tillhoÈ r infoÈ rdes i den
gemensamma sortlistan foÈ r mindre aÈn fyra aÊr sedan. Enligt beslutet har denna skyldighet till syfte att
begraÈnsa konkurrensen och att den daÈrfoÈ r omfattas av artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. I beslutet bedoÈ ms
avtalen vidare varken utgoÈ ra en integrerad del av en nationell marknadsorganisation eller vara
noÈ dvaÈndiga foÈ r att uppnaÊ maÊ l som anges i artikel 33 i EG-foÈ rdraget. I beslutet paÊpekas det foÈ ljaktligen
att undantaget enligt artikel 2 i foÈ rordning nr 26/62 boÈ r uteslutas och att artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget
daÈrfoÈ r aÈr tillaÈmplig paÊ skyldigheten i fraÊga. Enligt beslutet kan skyldigheten i fraÊga dock undantas med
stoÈ d av artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget, eftersom den fraÈmjar spridningen av nya arter i andra
medlemsstater aÈn Frankrike. FoÈ retagen i saÊdana medlemsstater kommer att ha ett incitament att sluta
licens- och distributionsavtal foÈ r nya arter, naÈr de foÈ rvissats om att de inte kommer att utsaÈ ttas foÈ r
direktexport fraÊn franska licensinnehavare under de naÈrmaste fyra aÊren. AÈ ven om en saÊdan skyldighet
begraÈnsar exporten, boÈ r den foÈ ljaktligen aÈndaÊ undantas, eftersom den bidrar till att fraÈmja det tekniska
framaÊtskridandet och spridningen av nya produkter till nytta foÈ r anvaÈndarna.

Kommissionen beslutade paÊ grundval av ovanstaÊende oÈ vervaÈganden att anta ett beslut om undantag
enligt artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget med verkan till och med den 26 oktober 2004.

26 EGT C 95, 19.4.1995.
27 Nedklassningen har till syfte att foÈ rhindra att exporterade utsaÈden reproduceras i destinationslandet (utom

foÈ raÈdlarens kontroll).
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3. Avvisning av klagomaÊl

NALOO, SWSMA, JW Soils suppliers

Den 22 april 1998 och den 28 juli 1998 antog kommissionen beslut om att inte vidta aÊtgaÈrder i fraÊga om
klagomaÊl som gaÈ ller saÊdana oÈ vertraÈdelser av EKSG-foÈ rdraget som paÊstaÊs ha aÈgt rum tidigare.

KlagomaÊlen

FoÈ re 1990 stod det statsaÈgda British Coal Corporation (BCC) foÈ r cirka 95 % av kolproduktionen i
FoÈ renade kungariket. Resterande 5 % producerades av privata gruvor, som enligt lagen om
foÈ rstatligande av kolindustrin (Coal Industry Nationalisation Act 1946) maÊste betala BCC en royalty
foÈ r varje ton kol de producerade. Privatiseringen av Central Electricity Generating Board 28 (CEGB)
innebar att nya avtal foÈ r leverans av kol ingicks mellan de privatiserade kraftbolagen, BCC och
gruvorna i FoÈ renade kungariket. De nya avtalen traÈdde i kraft den 1 april 1990.

Dagen innan anfoÈ rde National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) ett klagomaÊl
hos kommissionen och haÈvdade att det pris som betalades till dess medlemmar var foÈ r laÊgt och att den
royalty som BCC faststaÈ llt var alltfoÈ r hoÈ g. Liknande klagomaÊl anfoÈ rdes av South Wales Small Mines
Association (SWSMA) och av kolproducenten JW Soils Suppliers.

KlagomaÊlen stoÈ dde sig bland annat paÊ foÈ ljande artiklar:

Ð Artikel 63 i EKSG-foÈ rdraget om foÈ rbud mot systematisk prisdiskriminering. Parterna haÈvdade att
kraftbolagen broÈ t mot artikel 63 i EKSG-foÈ rdraget, eftersom BCC erbjoÈ ds baÈttre villkor aÈn de
oÈ vriga kolgruvorna.

Ð Artikel 66.7 i EKSG-foÈ rdraget eller artikel 82 i EG-foÈ rdraget om foÈ rbud mot missbruk av
dominerande staÈ llning. NALOO haÈvdade att BCC hade brutit mot artikel 66.7 i EKSG-foÈ rdraget
genom att aÊ laÈgga privata gruvor alltfoÈ r hoÈ ga royaltybetalningar.

Ð Artikel 65 i EKSG-foÈ rdraget eller artikel 81 i EG-foÈ rdraget om foÈ rbud mot konkurrensbe-
graÈnsande avtal. NALOO gjorde gaÈllande att avtalen mellan BCC och de privata gruvorna utgoÈ r en
begraÈnsning av konkurrensen eftersom den royalty som faststaÈ llts i dessa avtal var alltfoÈ r hoÈ g.

Kommissionen ingrep med anledning av de privata gruvornas klagomaÊl och bestaÈmde att de priser som
de privata gruvorna faÊr skall hoÈ jas och de royaltyn som uppbaÈrs av BCC skall minskas med verkan fraÊn
och med den 1 april 1990. Den 23 maj 1991 avvisade kommissionen de klagomaÊl som gaÈllde situationen
efter den 1 april 1990 29.

NALOO noÈ jde sig inte med saÈnkningen av den royalty som BCC faststaÈ llt, och oÈ verklagade
kommissionens beslut 30. Dessutom vaÈckte tvaÊ av NALOO:s och SWSMA:s medlemmar talan hos
brittiska domstolar foÈ r att faÊ kompensation foÈ r tidigare kraÈnkningar de paÊstod sig ha utsatts foÈ r foÈ re

28 CEGB hade monopol paÊ elproduktionen i FoÈ renade kungariket. Dess tillgaÊngar har delats upp mellan bland
annat National Power och PowerGen.

29 XXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 1991, punkt 98, §107.
30 MaÊl T-57/91, NALOO mot kommissionen, REG 1996, s. II-1019.
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den 1 april 1990. Dessa aÊtgaÈrder ledde till tvaÊ prejudicerande domslut: Banks 31 1994 och Hopkins 32

1996, i vilka yrkandena ogillades.

Efter det att domen i aÈrendet Banks hade avkunnats, anfoÈ rde NALOO ett nytt klagomaÊl hos
kommissionen angaÊende de kraÈnkningar som paÊstods ha aÈgt rum foÈ re den 1 april 1990 (alltfoÈ r hoÈ g
royalty och diskriminerande prissaÈ ttning). Som reaktion paÊ NALOO:s nya klagomaÊl uppmanade BCC
kommissionen att fatta ett beslut enligt artikel 35 i EKSG-foÈ rdraget om att den saknade jurisdiktion
att undersoÈ ka NALOO:s klagomaÊl eller alternativt avvisa klagomaÊlet paÊ raÈ ttsliga grunder utan att
undersoÈ ka sakfoÈ rhaÊ llandena i aÈrendet. NaÈr kommissionen inte avvisade NALOO:s klagomaÊl inom den
tvaÊmaÊnadersperiod som foÈ reskrivs i artikel 35 i EKSG-foÈ rdraget, vaÈckte BCC talan vid foÈ rstain-
stansraÈ tten mot det avslagsbeslut, som skulle anses foÈ religga som en foÈ ljd av att kommissionen inte
hade avvisat NALOO:s klagomaÊl direkt, och yrkade att detta skulle ogiltigfoÈ rklaras. BCC:s talan
ogillades dock av foÈ rstainstansraÈ tten genom en dom av den 29 april 1998 33.

DaÈrefter beslutade kommissionen den 22 april 1998 och den 28 juli 1998 att inte vidta aÊtgaÈrder med
anledning av de klagomaÊl som NALOO och SWSMA anfoÈ rt. NALOO och SWSMA har oÈ verklagat
kommissionens beslut. Talan vaÈcktes den 8 juni 1998 34 respektive den 6 oktober 1998.

Den framaÊtsyftande effekt som kraÈvs

Kommissionen offentliggjorde inte beslutet om att inte vidta aÊtgaÈrder angaÊende det klagomaÊl som
NALOO anfoÈ rde 1994. Kommissionen ansaÊg foÈ ljande:

Ð PaÊfoÈ randet av foÈ rment alltfoÈ r hoÈ ga royalties utgjorde inte en oÈ vertraÈdelse av artikel 65 i EKSG-
foÈ rdraget.

Ð Den hade inte befogenheter att behandla tidigare oÈ vertraÈdelser av artikel 63.1 och 66.7 i EKSG-
foÈ rdraget.

Ð NALOO hade inte lagt fram tillraÈckliga bevis till stoÈ d foÈ r sitt klagomaÊl.

FraÊgan om ºbevisº aÈr inte specifik foÈ r EKSG-foÈ rdraget och kommer inte att utvecklas ytterligare.

TillaÈmpning av artikel 65

Kommissionen godtog inte NALOO:s paÊstaÊende om att BCC:s licensavtal utgjorde en oÈ vertraÈdelse av
artikel 65 daÈrfoÈ r att den royalty som bestaÈmts i dessa avtal var alltfoÈ r hoÈ g. Kommissionen drog
paralleller mellan konkurrensreglerna i EG-foÈ rdraget och i EKSG-foÈ rdraget. DaÈrefter stoÈ dde sig
kommissionen paÊ EG-domstolens raÈttspraxis angaÊende paÊfoÈ randet av alltfoÈ r hoÈ ga priser, vilken
uteslutande stoÈ der sig paÊ artikel 82 i EG-foÈ rdraget.

TillaÈmpning av artiklarna 63.1 och 66.7 paÊ tidigare oÈ vertraÈdelser

31 MaÊl C-128/92 HJ Banks and Co Ltd m.fl. mot BCC, Rec. 1994, s. I-1209, se XXIV:e rapporten om
konkurrenspolitiken 1994, s. 239.

32 MaÊl C-18/94 B Hopkins m.fl. mot National Power, PowerGen, REG 1996, s. I-2281.
33 MaÊl T-367/94, BCC mot kommissionen, foÈ rstainstansraÈ ttens dom av den 29 april 1998.
34 TillkaÈnnagivande offentliggjort i EGT 1998, C 234, s. 36.

KONK. RAP. 1998

168 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



I sin dom i maÊlet Hopkins aÊberopar EG-domstolen den framaÊtsyftande lydelsen i artikel 63.1, i vilken
kommissionen bemyndigas att laÈmna noÈ dvaÈndiga rekommendationer naÈr den ºfinner att koÈparna
praktiserar en systematisk diskrimineringº. Ordalydelsen i artikel 66.7 aÈr ocksaÊ av framaÊtsyftande art
genom att kommissionen enligt den faÊr laÈmna rekommendationer till foÈ retag som har en dominerande
staÈ llning foÈ r att ºfoÈrhindra dem att utnyttja denna staÈllning foÈr aÈndamaÊlet i fraÊgaº (punkt 17).

I punkt 19 behandlar domstolen uttryckligen fraÊgan om tillaÈmpning av artikel 63.1 paÊ tidigare
konkurrensbegraÈnsande foÈ rfaranden:

ºFoÈ r att saÈkerstaÈ lla att foÈ rbudet i artikel 4 b faÊr aÈndamaÊlsenlig verkan boÈ r det anses att den raÈtt som
kommissionen har enligt artikel 63.1 inte endast ger den moÈ jlighet att foÈ relaÈgga myndigheter i
medlemsstaterna att se till att den systematiska diskriminering som kommissionen har konstaterat
framdeles upphoÈ r utan dessutom att ta konsekvenserna av detta konstaterande fraÊn kommissionen vad
betraÈffar det resultat som denna diskriminering har kunnat faÊ paÊ det foÈ rhaÊ llande mellan koÈ pare och
producenter som avses i artikel 4 b till och med foÈ re kommissionens ingripande. Samma konstaterande
kan aÊberopas av de beroÈ rda parterna vid de nationella domstolarnaº.

Kommissionen tolkade detta uttalande paÊ foÈ ljande saÈtt:

Ð Den kan rekommendera medlemsstaterna att med tanke paÊ framtiden foÈ rhindra all systematisk
diskriminering som kommissionen har kunnat belaÈgga. Detta endast bekraÈftar tolkningen att
artikel 63.1 avser framtiden.

Ð Den kan endast undersoÈ ka diskriminering som aÈgt rum i det foÈ rflutna, om detta aÈr noÈ dvaÈndigt foÈ r
att saÈkerstaÈ lla att foÈ rbudet enligt artikel 4 b skall vara effektivt.

Exempelvis i fraÊga om NALOO:s klagomaÊl uppmanades kommissionen att ingripa 1994 angaÊende
oÈ vertraÈdelser som paÊstods ha aÈgt rum mellan 1973 och den 31 mars 1990. Kommissionen fann att den
inte hade befogenheter att behandla dessa oÈ vertraÈdelser med stoÈ d av artikel 63.1, eftersom det inte var
noÈ dvaÈndigt foÈ r att saÈkra en effektiv tillaÈmpning av artikel 4 b. Samma resonemang ligger paÊ

motsvarande saÈtt till grund foÈ r kommissionens beslut att inte vidta aÊtgaÈrder enligt artikel 66.7.

Detta innebaÈr naturligtvis inte att kommissionen aldrig skulle kunna ha befogenheter att behandla
tidigare oÈ vertraÈdelser av artiklarna 63.1 och 66.7. Det goÈ r endast ett saÊdant ingripande betingat av
noÈ dvaÈndigheten att saÈkerstaÈ lla att artikel 4 tillaÈmpas effektivt. Det villkoret uppfylldes inte i fraÊga om
de aÈrenden som besluten gaÈ ller.

IFCO

Kommissionen har godkaÈnt IFCO:s foÈ rpackningssystem (IFCO = International Fruit Container
Organisation). IFCO-systemet aÈr ett saÈtt att foÈ rpacka frukter och groÈ nsaker i standardiserade,
hopfaÈ llbara och aÊteranvaÈndbara foÈ rpackningslaÊrar av plast. LaÊrarna tillverkas av dotterbolag till
foÈ retaget Schoeller Plast Holding GmbH och anvaÈnds av 12 stora tyska handelsfoÈ retag i livsmedels-
branschen foÈ r transport av varor mellan tillverkare, grossister och affaÈrer. LaÊrarna introducerades i
slutet av 1992, naÈr handelskedjorna underraÈttade sina leverantoÈ rer om att de foÈ redrar att varorna
foÈ rpackas i plastlaÊ rar. TvaÊ medlemmar gjorde anvaÈndningen av plastlaÊ rar obligatorisk foÈ r
leverantoÈ rerna.
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PaÊ grund av klagomaÊl som anfoÈ rts av vissa handelsfoÈ retag och fruktproducenter undersoÈ kte
kommissionen IFCO-systemet inom ramen foÈ r konkurrensreglerna i EG-foÈ rdraget. I samband med
foÈ rfarandet kraÈvde kommissionen vaÈsentliga aÈndringar av systemet. FoÈ ljaktligen avskaffades dels den
obligatoriska anvaÈndningen, dels andra inslag saÊsom ingaÊendet av standardavtal, betalning av
klumpsummor till IFCO, skiljefoÈ rfarandet foÈ r anvaÈndarna av systemet samt livsmedelshandlarnas
skyldighet att utbyta detaljerad information om handelsfloÈ dena.

I ett pressmeddelande av den 3 juni 1993 (IP(93)430) och genom skrivelser till livsmedelshandels-
foÈ retag informerade kommissionen allmaÈnheten om dessa aÈndringar.

Kommissionen foÈ ljde noggrant utvecklingen inom de relevanta sektorerna och gjorde en omfattande
marknadsundersoÈ kning. PaÊ grundval av den analysen och med beaktande av ovannaÈmnda aÈndringar
kunde kommissionen dra slutsatsen att IFCO-systemet inte innehaÊller naÊgra konkurrensbegraÈnsningar
enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget, saÈrskilt eftersom anvaÈndningen av laÊrar organiseras ensidigt av
IFCO/Schoeller, som laÊnar ut sina produkter till anvaÈndare paÊ grundval av bilaterala avtal. IFCO-
systemet konkurrerar daÈrfoÈ r direkt med andra foÈ rpackningssystem, dvs. saÊdana som baserar sig paÊ

plast, traÈ och kartong, och artikel 81.1 aÈr inte tillaÈmplig.

Kommissionen kunde dessutom, utifraÊn IFCO-medlemmarnas marknadsandel, utesluta att de hade en
dominerande staÈ llning.

PaÊ grundval av ovanstaÊende oÈ vervaÈganden har kommissionen avvisat klagomaÊlen fraÊn tvaÊ samman-
slutningar.

EUDIM

UndersoÈ kningen av de avtal som EUDIM (European Distributors of Installation Materials) anmaÈlde i
november 1995 avslutades den 17 september 1998 genom en administrativ skrivelse. EUDIM, med saÈte
i Schweiz, aÈr en sammanslutning foÈ r grossister i VVS-produkter, vanligen en per land och saÊdana som i
foÈ rsta hand aÈr verksamma paÊ den nationella marknaden.

AnmaÈlningen av avtalen var en del av ett foÈ rfarande som kommissionen inledde i februari 1991 till
foÈ ljd av ett klagomaÊl som anfoÈ rts av foÈ retaget Van Marcke NV. Kommissionen tillsaÈnde foÈ ljaktligen
EUDIM ett meddelande om invaÈndningar i februari 1995, i vilket den staÈ llde fraÊgan om det finns en
gentlemannaoÈ verenskommelse om informationsutbyte enligt vilken EUDIM:s medlemmar skulle
avhaÊ lla sig fraÊn att traÈda in paÊ varandras marknader utan foÈ rhandsgodkaÈnnande. EUDIM foÈ rnekade
att det finns naÊgot saÊdant avtal om uppdelning av marknaden, men samtyckte till att komplettera och
foÈ rtydliga avtalen foÈ r att goÈ ra dem foÈ renliga med konkurrensreglerna. AÈ ven kommissionen foÈ rhoÈ ll sig
positivt till de anmaÈlda avtalen naÈr den offentliggjorde det huvudsakliga innehaÊ llet i dem 35.

I sitt beslut om att avvisa klagomaÊlet tillhandahoÈ ll kommissionen en ingaÊende undersoÈ kning om
konkurrensvillkoren paÊ den relevanta marknaden som fick den att dra slutsatsen att EUDIM inte
maÈrkbart begraÈnsade konkurrensen. Kommissionen bekraÈftar ocksaÊ sin linje att inte anta ett formellt
beslut om icke-ingripandebesked om inte gemenskapens intresse kraÈver det. Bortsett fraÊn att
maÈrkbara konkurrensbegraÈnsningar saknades, beaktades ocksaÊ att det fanns konkurrensraÈ ttsliga
riktlinjer om samarbete mellan grossister som motsvarade samarbetet mellan EUDIM:s medlemmar,
att ett tillkaÈnnagivande enligt artikel 19.3 i foÈ rordning nr 17 hade offentliggjorts och att en sund

35 EGT C 111, 17.4.1996, s.8.
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konkurrens hade aÊteruppraÈttats efter kommissionens ingripande, med tillaÈgget att kommissionen
egentligen inte aÈr skyldig att inleda naÊgot foÈ rfarande angaÊende klagomaÊl som gaÈ ller foÈ rfaranden som
har upphoÈ rt.

Micro Leader/Microsoft

Den 15 oktober 1998 antog kommissionen ett beslut om att avvisa ett klagomaÊl som det franska
foÈ retaget Micro Leader Business anfoÈ rt mot Microsoft Corporation och dess dotterbolag Microsoft
France.

Micro Leader aÈr ett franskt foÈ retag foÈ r programvaru- och haÊrdvarudistribution som koÈ pte upp
franskspraÊkig Microsoft-programvara i Kanada och sedan saÊ lde den vidare i Frankrike. Denna
programvara saÊ ldes i Kanada med en licens som enbart tillaÈ t den att anvaÈndas i Kanada. Microsoft
vidtog aÊtgaÈrder tillsammans med de franska tullmyndigheterna foÈ r att hindra vidarefoÈ rsaÈ ljningen i
Europa och foÈ r att skydda sin upphovsraÈ tt. Micro Leader anfoÈ rde ett klagomaÊl hos GD IV den 24
september 1996 och haÈvdade att Microsofts aÊ tgaÈrder foÈ r att hindra parallellimport av Microsoft-
programvara fraÊn Kanada till Europa utgjorde en oÈ vertraÈdelse av artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget.
Enligt Micro Leader visade sig den verksamhet som Microsoft-dotterbolagen och deras aÊterfoÈ rsaÈ ljare
utoÈ vade i Kanada och Frankrike bestaÊ av avtal och samordnade foÈ rfaranden foÈ r att olagligen hindra
importen av produkter till EES och foÈ r att faststaÈ lla riktpriserna foÈ r dessa produkter inom EES, och
utgjorde likasaÊ en dominerande staÈ llning.

Kommissionen ansaÊg att Microsofts aÊtgaÈrder foÈ r att hindra importen av kopior av sina produkter fraÊn
Kanada inte kunde anses vara resultatet av ett avtal eller ett samordnat foÈ rfarande mellan Microsoft
och dess aÊ terfoÈ rsaÈ ljare foÈ r att faststaÈ lla riktpriser. Dataprogrammen aÈr upphovsraÈ ttsligt skyddade inom
Europeiska unionen enligt definitionen av upphovsraÈ tt i direktivet om raÈttsligt skydd foÈ r datorprogram
(raÊdets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991, EGT L 122/42, 17.5.1991). I direktivet anges att den
foÈ rsta foÈ rsaÈ ljningen av en kopia av programmet, som goÈ rs inom gemenskapen av raÈttsinnehavaren sjaÈ lv
eller med dennes samtycke, medfoÈ r foÈ rlust av spridningsraÈtten till den beroÈ rda kopian inom
gemenskapen. Om en kopia av ett datorprogram koÈ ps i Kanada, medfoÈ r det saÊ ledes ingen foÈ rlust av
upphovsraÈ tten enligt ovannaÈmnda direktiv. Varje foÈ rsoÈ k att anvaÈnda eller saÈ lja en saÊdan kopia inom
gemenskapen skulle saÊ ledes utgoÈ ra ett brott mot upphovsraÈ tten, och Microsofts eventuella aÊ tgaÈrder foÈ r
att motarbeta importen av saÊdana kopior skulle innebaÈra ett foÈ rsoÈ k att se till att dess legitima
raÈttigheter respekteras snarare aÈn innebaÈra ett avtal eller ett samordnat foÈ rfarande mellan Microsoft
och dess aÊterfoÈ rsaÈ ljare, oavsett om dessa finns i Kanada eller inom gemenskapen. FoÈ r oÈ vrigt finns det
inget som talar foÈ r att Microsoft foÈ rsoÈ kte paÊverka de priser till vilka dess produkter saÊ ldes av
aÊterfoÈ rsaÈ ljarna.

Kommissionen ansaÊg likasaÊ att Microsofts aÊ tgaÈrder foÈ r att hindra importen av kopior av dess
programvara, foÈ r vilken ingen anvaÈndarlicens beviljats inom gemenskapen och som foÈ ljaktligen var
upphovsraÈ ttsligt skyddade inom gemenskapen, utgjorde en legitim utoÈ vning av upphovsraÈtten och inte
kunde anses utgoÈ ra missbruk av en dominerande staÈ llning i den mening som avses i artikel 82 i EG-
foÈ rdraget. Kommissionen har inte ansett det noÈ dvaÈndigt att avgoÈ ra om Microsoft eventuellt har en
dominerande staÈ llning paÊ den beroÈ rda marknaden.

Greene King/Roberts

Herr och fru Roberts driver en pub som aÈgs av Greene King. I maj 1997 anfoÈ rde de ett klagomaÊl hos
Europeiska kommissionen och begaÈrde att den skulle foÈ rklara att den foÈ rpliktelse (att koÈ pa stoÈ rsta
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delen av det oÈ l de saÈ ljer fraÊn Greene King, deras hyresvaÈrd) som ingick i deras hyresavtal utgoÈ r en
oÈ vertraÈdelse av artikel 81. Ett saÊdant beslut skulle ha kunnat ge paret Roberts en moÈ jlighet att sjaÈ lva
vaÈ lja sina oÈ lleverantoÈ rer och daÈrmed dra nytta av de betydande rabatter de leverantoÈ rerna erbjuder.

BedoÈ mningen av detta aÈrende aÈr en tillaÈmpning av tvaÊ test som tillaÈmpades foÈ r domen i Delimitis-
maÊ let foÈ r att avgoÈ ra om en enskild bryggares naÈtverk av avtal omfattas av EG:s konkurrensregler.

Det foÈ rsta testet aÈr om den beroÈ rda marknaden aÈr avskaÈrmande. Kommissionen anser med beaktande
av tillgaÈngliga uppgifter att den brittiska marknaden foÈ r oÈ lfoÈ rsaÈ ljning till utskaÈnkningsstaÈ llen
fortsaÈ ttningsvis aÈr avskaÈrmad. Under 1997 omfattades 50±58 % av foÈ rsaÈ ljningen paÊ den brittiska
marknaden foÈ r ovannaÈmnda foÈ rsaÈ ljning av konkurrensbegraÈnsande avtal.

Det andra testet aÈr om en enskild bryggares naÈtverk av avtal avsevaÈrt bidrar till avskaÈrmningen.
Kommissionen anser i det avseendet att Greene King aÈr foÈ r litet foÈ r att bidra avsevaÈrt till
avskaÈrmningen av den brittiska marknaden foÈ r oÈ lfoÈ rsaÈ ljning till utskaÈnkningsstaÈ llen, eftersom
foÈ rsaÈ ljningen i de fastigheter som Greene King foÈ rvaltar, hyr ut eller vars kontrakt omfattar laÊn
endast utgoÈ r 1,3 % av den brittiska marknaden foÈ r oÈ lfoÈ rsaÈ ljning till utskaÈnkningsstaÈ llen. Det aÈr
betydligt mindre aÈn de 5 % (eller mer) som vart och ett av de stora bryggerierna i FoÈ renade kungariket
(Scottish & Newcastle, Bass, Whitbread och Carlsberg-Tetley) uppnaÊr i sitt naÈtverk av hyresavtal
(inklusive de konkurrensbegraÈnsande avtalen med pubfoÈ retag som inte aÈr bryggerier).

Resonemanget i aÈrendet Greene King gaÈller ocksaÊ foÈ r avtalen foÈ r andra smaÊ och regionala bryggerier i
FoÈ renade kungariket och foÈ r avtalen foÈ r pubfoÈ retag som inte aÈr bryggerier, vilka faÊr sitt oÈ l fraÊn fler aÈn
en leverantoÈ r. Beslutet av den 6 november 1998 36 om att avvisa klagomaÊlet kan daÈrfoÈ r betraktas som
ett klart prejudikat foÈ r dessa foÈ retag och de pubar de aÊ laÈgger skyldigheten att koÈ pa oÈ l.

TAMBUE

Den 21 september 1998 antog kommissionen ett beslut om att avvisa ett klagomaÊl och en ansoÈ kan om
interimistiska aÊtgaÈrder mot l'Ordre professionel des avocats de Belgique (ONAB).

Kommissionen ansaÊg att klagomaÊlet inte hade ett tillraÈckligt gemenskapsintresse. De ifraÊgasatta
aÊtgaÈrderna Ð ONAB:s stadgar om praktik och yrkesutbildning, som kraÈver att praktikanter tar en
examen i slutet av en tvaÊaÊrig praktik foÈ r att erhaÊ lla intyg om laÈmplighet foÈ r advokatyrket, samt
begraÈnsningar i de lokala stadgarna vad gaÈ ller antalet praktikanter som varje praktikhandledare kan
ha och villkoren foÈ r att bli praktikhandledare Ð verkar naÈmligen i huvudsak inom en medlemsstat och
kaÈranden hade inte heller fullt ut utnyttjat moÈ jligheterna att oÈ verklaga hos nationella konkurrensin-
stanser och/eller domstolar. Avvisandet av ansoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder grundas paÊ att
kommissionen har befogenhet att vidta saÊdana aÊtgaÈrder endast om de foÈ refaller noÈ dvaÈndiga foÈ r att
undvika att beslutsraÈ tten i artikel 3 blir ineffektiv eller till och med skenbar paÊ grund av vissa foÈ retags
agerande.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att dess praxis avseende fria yrken, som bekraÈftades nyligen
av gemenskapens domstol i domen den 18 juni 1998, maÊ l C-35/97, Kommissionen/Italien (aÈnnu ej
offentliggjord), var tillraÈckligt tydlig foÈ r att inte skapa osaÈkerhet hos nationella myndigheter och/eller
domstolar vad gaÈller tillaÈmpligheten av artiklarna 81 och 82 i konkurrensfraÊgor roÈ rande fria

36 SG(98) D/9557. Offentliggjord paÊ GDIV:s hemsida: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/en/
1998.htm#563.
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yrkesgrupper. De sistnaÈmnda myndigheterna kan alltsaÊ tillaÈmpa dessa bestaÈmmelser direkt. De
svaÊrigheter att tillaÈmpa den belgiska konkurrenslagstiftningen paÊ fria yrkesgrupper som klaganden
paÊvisade ansaÊgs inte automatiskt kunna oÈ verfoÈ ras paÊ en direkt tillaÈmpning av dessa tvaÊ bestaÈmmelser i
foÈ rdraget.

4. Avslag paÊ ansoÈ kningar om interimistiska aÊtgaÈrder

Vickers/Rolls-Royce

Detta aÈrende gaÈ ller foÈ rhaÊllandet mellan varumaÈrkesraÈttigheter och gemenskapens konkurrensregler.
NaÈr kommissionen avslog en ansoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder paÊpekade den att det vid en
preliminaÈr bedoÈ mning inte verkade finnas naÊgon skillnad mellan bedoÈ mningen enligt konkurrenslag-
stiftningen av en klausul som beviljar varumaÈrkesinnehavaren befogenhet att saÈga upp en
varumaÈrkeslicens naÈr kontrollen oÈ ver licensinnehavaren oÈ verfoÈ rs till ett annat foÈ retag och en
bestaÈmmelse som hindrar licenstagaren fraÊn att oÈ verlaÊ ta eller licensiera foÈ rdelarna av avtalet till tredje
part. Kommissionen har normalt inte betraktat det sistnaÈmnda som konkurrensbegraÈnsande, men
erkaÈnner att det aÈr en bestaÈmmelse som aÈr avsedd att ge varumaÈrkesinnehavaren en moÈ jlighet att
saÈkerstaÈ lla att den kvalitet som varumaÈrket foÈ rknippas med uppraÈtthaÊ lls.

I januari 1998 anfoÈ rde Vickers PLC, det ursprungliga moderbolaget till Rolls-Royce Motors Group, ett
klagomaÊl daÈr foÈ retaget haÈvdade att avtalen mellan Rolls-Royce Motors Group och Rolls-Royce PLC,
vilka gaÈ llde Rolls-Royce Motor Groups licens att anvaÈnda namnet Rolls-Royce och daÈrmed
foÈ rknippade varumaÈrken, var ett brott mot artikel 81.1.

I detta sammanhang boÈ r det ihaÊgkommas att Rolls-Royce Motors Group, som tillverkar och saÈ ljer
lyxbilar under namnen och varumaÈrkena Rolls-Royce och Bentley, och Rolls-Royce PLC, som framfoÈ r
allt tillverkar gasturbindrivna och kaÈrnenergidrivna flygmotorer, aÈr tvaÊ separata foÈ retag, aÈven om baÊda
anvaÈnder namnet Rolls-Royce i sitt foÈ retagsnamn. I mars 1973 anmaÈlde aÊ ena sidan Rolls-Royce
(1971) Limited, numera Rolls-Royce PLC, som oÈ vertog aÈganderaÈtten till namnet och varumaÈrket Rolls
Royce genom oÈ verlaÊ telser till foÈ ljd av konkursfoÈ rvaltningen av det gamla Rolls-Royce Limited, och aÊ

andra sidan Rolls-Royce Motors Group till kommissionen ett antal avtal genom vilka Rolls-Royce
(1971) Limited beviljade Rolls-Royce Motors Group raÈtten att anvaÈnda Rolls-Royce-varumaÈrkena foÈ r
bilar och motorer som tillverkas av sistnaÈmnda foÈ retag. Kommissionen svarade paÊ anmaÈlan genom att
skicka ut en administrativ skrivelse, i vilken den konstaterade att den avslutade aÈrendet eftersom
avtalen inte begraÈnsade konkurrensen.

I det aktuella klagomaÊlet invaÈnde Vickers mot en klausul i licensavtalen som gav Rolls-Royce PLC
raÈtten att ensidigt fraÊnta Rolls-Royce Motors Group raÈtten att anvaÈnda namnet och varumaÈrket Rolls-
Royce foÈ r den haÈndelse att kontrollen oÈ ver biltillverkningen skulle oÈ vertas av ett foÈ retag eller en
person som inte aÈr hemmahoÈ rande i FoÈ renade kungariket, inbegripet saÊdana som aÈr hemmahoÈ rande i
naÊgon annan EES-stat (ºhemvistsklausulenº).

NaÈr Vickers lade fram sina planer paÊ att avyttra Rolls-Royce Motors Group begaÈrde den ocksaÊ att
kommissionen i braÊdskande ordning skulle vidta interimistiska aÊtgaÈrder, naÈmligen att Rolls-Royce
PLC skulle aÊ laÈggas att avstaÊ fraÊn att verkstaÈ lla eller foÈ rsoÈ ka verkstaÈ lla hemvistsklausulen. I det
sammanhanget haÈvdade Vickers att Rolls-Royce PLC:s hot om att tillaÈmpa hemvistsklausulen skulle
ha stoÈ rt en oÈ ppen och fri konkurrens vid foÈ rsaÈ ljningen av Rolls-Royce Motors Group, och Vickers
skulle ha fraÊntagits moÈ jligheten att faÊ ett fullgott pris foÈ r foÈ retaget.
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Genom ett beslut av den 6 april 1998 avslog kommissionen Vickers ansoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder
eftersom den utifraÊn de bevis som lagts fram ansaÊg att villkoren foÈ r att vidta saÊdana aÊtgaÈrder inte
uppfylldes.

Av ovan naÈmnda skaÈ l drog kommissionen slutsatsen att bestaÈmmelsen i fraÊga vid foÈ rsta paÊseendet
sannolikt inte aÈr ett brott mot gemenskapens konkurrensregler. Detta gaÈ llde saÊ mycket mera som det
inte ens i fraÊga om den marknad som Vickers identifierat som den relevanta marknaden,
dvs. lyxbilssektorn, var klart att den klausul som klagomaÊlen gaÈ llde hade en avsevaÈrd inverkan paÊ

konkurrensvillkoren genom att hindra en koÈ pare med hemvist i naÊgot annat land aÈn FoÈ renade
kungariket fraÊn att foÈ rvaÈrva Rolls-Royce Motors Group. FramfoÈ r allt kunde Vickers inte visa att koÈ pet
var det enda saÈttet foÈ r ett foÈ retag att oÈ ka sin andel av eller traÈda in paÊ den marknaden.

Slutligen boÈ r det beaktas att eftersom Rolls-Royce PLC understoÈ dde en foÈ rsaÈ ljning av Rolls-Royce
Motors Group till ett foÈ retag med hemvist utanfoÈ r FoÈ renade kungariket, verkade det inte som om
hemvistsklausulen skulle ha den betydelse i detta aÈrende som Vicker paÊstod.

Det var ocksaÊ noÈ dvaÈndigt foÈ r kommissionen att understryka att i den maÊn Vickers bestrider
aÈganderaÈtten till namnet och varumaÈrket Rolls-Royce, skulle en saÊdan tvist ha legat inom de nationella
domstolarnas behoÈ righet och inte kommissionens.

BetraÈffande risken foÈ r allvarlig och irreparabel skada som skapar ett akut behov av att vidta
interimistiska aÊtgaÈrder bedoÈ mde kommissionen att inte heller detta villkor uppfylldes. I sjaÈ lva verket
sade Vickers ingenting om att det var noÈ dvaÈndigt att det saÊ lde sin andel i Rolls-Royce Motors Group
eller om att det inte kunde fortsaÈtta med Rolls-Royce-verksamheten. Det oÈ verhaÈngande behovet
verkade uteslutande vara vaÊ llat av Vickers sjaÈ lvt med haÈnsyn till foÈ retagets beslut att avyttra Rolls-
Royce Motors Group. Behovet grundade sig daÈrfoÈ r paÊ subjektiva snarare aÈn objektiva skaÈ l.

Slutligen, den 3 juli 1998, koÈ pte Volkswagen Rolls-Royce Motors Group av Vickers. Transaktionen har
anmaÈlts till kommissionen i enlighet med artikel 4 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89. Senare koÈ pte
BMW AG raÈttigheterna till namnet och varumaÈrket Rolls-Royce av Rolls-Royce PLC foÈ r anvaÈndning
inom personbilssektorn samt auktoriserade Rolls-Royce Motors Group, numera aÈgt av Volkswagen,
att anvaÈnda namnet och varumaÈrket Rolls-Royce till och med den 31 december 2002.

Efter detta foÈ rvaÈrv aÊterkallades klagomaÊlet i september 1998 och aÈrendet har avslutats.

5. FoÈ rlikning

IRE/Nordion

Kommissionen har avslutat det foÈ rfarande som inleddes med stoÈ d av artikel 82 i EG-foÈ rdraget mot
Nordion foÈ r missbruk av dominerande staÈ llning. Nordion aÈr ett kanadensiskt foÈ retag verksamt paÊ

vaÈrldsmarknaden foÈ r tillverkning och foÈ rsaÈ ljning av molybden 99 (Mo-99), en radiofarmaceutisk
basprodukt som anvaÈnds inom nukleaÈrmedicin. Produkten i fraÊga anvaÈnds framfoÈ r allt foÈ r att upptaÈcka
och diagnostisera cancer, hjaÈrt- och kaÈrlproblem och AIDS innan dessa sjukdomar bryter ut.

Kommissionens beslut foÈ ljde efter Nordions aÊtagande att formellt avstaÊ fraÊn de exklusivitetsklausuler
som ingaÊr i de foÈ rsaÈ ljningsavtal foÈ retaget slutit med europeiska kunder. Kommissionen bedoÈ mde att
avstaÊendet fraÊn exklusivitetsklausulerna tillgodosaÊg behovet av att aÊ teruppraÈtta och saÈkerstaÈ lla
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konkurrensen inom denna sektor. Denna oÈ ppning av marknaden boÈ r ha en omedelbar gynnsam effekt,
eftersom de europeiska koÈ parna sedan en tid tillbaka har full frihet att koÈ pa Molybden-99 av vilken
annan leverantoÈ r som helst.

AÊ r 1996 mottog kommissionen ett klagomaÊl fraÊn ett belgiskt foÈ retag, naÈmligen IRE (Institut National
des RadioeÂleÂments), en av huvudkonkurrenterna till Nordion. KlagomaÊlet gaÈ llde bland annat
ingaÊendet av exklusiva och laÊngfristiga avtal foÈ r leverans av Mo-99 mellan Nordion och dess stoÈ rsta
kunder i hela vaÈrlden. Som en foÈ ljd av detta klagomaÊl inledde kommissionen i februari 1997 det
foÈ rfarande som anges i artikel 82 och tillsaÈnde den kanadensiska tillverkaren ett meddelande om
invaÈndningar angaÊende missbruk av dominerande staÈ llning. I meddelandet haÈvdades det att ingaÊendet
av de exklusiva avtalen hindrade den enda europeiska konkurrenten, IRE, fraÊn att utvecklas och
hotade att till slut traÈnga ut den fraÊn marknaden, och gjorde det omoÈ jligt foÈ r potentiella nya
konkurrenter att traÈda in paÊ marknaden.

Efter det att kommissionen tillkaÈnnagett sina invaÈndningar avstod Nordion fraÊn att utoÈ va sina
exklusiva raÈ ttigheter enligt de avtal foÈ retaget hade ingaÊtt med sina europeiska kunder.

I samband med detta aÊtertog IRE det klagomaÊl som laÊg till grund foÈ r foÈ rfarandet.

Kommissionen noterade den undersoÈ kning som utfoÈ rts i Japan av Japanese Fair Trade Commission
(JFTC), som utmynnade i en rekommendation som denna myndighet antog den 24 juni 1998 foÈ r att faÊ

de exklusiva banden mellan Nordion och dess japanska kunder att upphoÈ ra.

Kommissionen avser att mycket noga oÈ vervaka situationen foÈ r att foÈ rsaÈkra sig om att Nordion i
praktiken strikt avstaÊr fraÊn sina exklusiva raÈ ttigheter och att det inte i detta haÈnseende foÈ rekommer
naÊgon snedvridning av konkurrensen inom denna sektor, som aÈr saÊ viktig foÈ r folkhaÈ lsan.

SPEGNN

AÊ r 1992 anfoÈ rde SPEGNN 37 ett klagomaÊl i vilket det haÈvdade att Gaz de France (GDF) missbrukade
sin dominerande staÈ llning. KlagomaÊlet gaÈ llde framfoÈ r allt GDF:s paÊstaÊdda foÈ rsoÈ k att hindra fristaÊende
kommunala distributionsfoÈ retag fraÊn att utvidga sin gasdistributionsverksamhet i saÊdana delar av
Frankrike som inte taÈcktes av GDF. Det som ifraÊgasatts aÈ r tillaÈmpningen av den franska
nationaliseringslagen av aÊr 1946, i vilken GDF beviljades monopol paÊ distributionen av gas i
Frankrike. Ett undantag fraÊn detta monopol beviljades ett faÊtal kommunala distributionsfoÈ retag som
inte nationaliserades 1946. En del av dessa kommunala distributionsfoÈ retag aÈr aÈnnu idag verksamma
som sjaÈ lvstaÈndiga foÈ retag. Dessa sjaÈ lvstaÈndiga foÈ retag raÊkade dock i svaÊrigheter naÈr de foÈ rsoÈ kte
utvidga i ett foÈ rsoÈ k att tillgodose behovet av gas i de angraÈnsande kommunerna. GDF haÈvdade att
detta distributionsmonopol, som beviljats med stoÈ d av nationaliseringslagen, hindrade de sjaÈ lvstaÈndiga
kommunala foÈ retagen fraÊn att utvidga sin verksamhet.

Kommissionen beredde ett beslut i det vilket det faststaÈ lldes att Frankrike hade brutit mot artikel 86.1
tillsammans med artikel 82 i EG-foÈ rdraget. Genom att GDF tillaÈts aÊberopa den franska lagen om
nationalisering foÈ r att hindra de sjaÈ lvstaÈndiga kommunala distributoÈ rerna fraÊn att tillgodose ett behov
som GDF inte kunde tillgodose, hade GDF getts moÈ jlighet att missbruka sin dominerande staÈ llning.
Kommissionen antog i princip detta beslut den 9 juli 1997 men skoÈ t upp verkstaÈ lligheten av det. Den 3

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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juni 1998 antog det franska parlamentet en ny lag foÈ r att faÊ den oÈ vertraÈdelse som kommissionen
identifierat att upphoÈ ra. I den nya lagen tillhandahaÊ lls foÈ ljande ramar:

Ð De kommuner som vill att GDF skall installera och driva ett gasdistributionsnaÈt paÊ deras omraÊde
skall laÈmna in en ansoÈ kan om detta till den lokala myndigheten inom tre maÊnader fraÊn
offentliggoÈ randet av foÈ rordningen om infoÈ rande av lagen i fraÊga.

Ð Ministern med ansvar foÈ r energifraÊgor skall utarbeta en slutlig foÈ rteckning oÈ ver de kommuner i
vilka GDF inom tre aÊr efter det att foÈ rteckningen antagits boÈ r bygga och driva ett gasdistribu-
tionsnaÈt. Ministern skall undersoÈ ka en affaÈrsplan och en studie om den planerade distributionens
eventuella inverkan paÊ andra energikaÈ llor.

Ð Kommuner som inte har ansoÈ kt om att faÊ ingaÊ i GDF:s distributionsnaÈt samt de kommuner som
inte ingaÊr i den slutliga foÈ rteckningen har full frihet att sluta ett koncessionsavtal med en valfri
naÈtoperatoÈ r foÈ r att sjaÈ lva driva ett gasdistributionsnaÈt eller tillsammans med angraÈnsande
kommuner. Detta gaÈller ocksaÊ de kommuner som ansoÈ kte om att faÊ ingaÊ i GDF:s distributionsnaÈt,
men paÊ vilkas omraÊde GDF inte boÈ rjade bygga naÈtet inom treaÊrsfristen.

Ð Alla nya operatoÈ rer, dvs. inte GDF eller naÊgon av de sjaÈ lvstaÈndiga kommunala distributoÈ rerna,
maÊste ansoÈ ka om koncession hos ministern med ansvar foÈ r energifraÊgor. AÊ tminstone 30 % av
aktierna i saÊdana nya distributionsfoÈ retag maÊste innehas av staten eller av ett offentligt foÈ retag.

Dessa ramar boÈ r goÈ ra det moÈ jligt foÈ r varje kommun som saknar ett gasdistributionsnaÈt att sluta ett
koncessionsavtal med en valfri operatoÈ r eller att sjaÈ lv tillhandahaÊ lla gasdistributionstjaÈnster. Den nya
lagen verkade loÈ sa de problem som anfoÈ rts i klagomaÊlet. Kommissionen beslutade att avsluta aÈrendet
efter offentliggoÈ randet av foÈ rordningen om genomfoÈ rande av lagen 38.

B Ð Nya lagbestaÈ mmelser, meddelanden och tillkaÈ nnagivanden som
antagits eller foÈ reslagits av kommissionen

Titel Datum Offentliggjort

Meddelande enligt artikel 5 i raÊdets foÈ rordning (EEG)
nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillaÈmpningen
av artikel 85.3 i foÈ rdraget paÊ vissa kategorier av avtal
och samordnade foÈ rfarande inom luftfartssektorn

EGT C 369, 28.11.1998

Kommissionens foÈ rordning (EG) nr 2843/98 av den 22
december 1998 om form, innehaÊ ll och oÈ vriga detaljer i
de ansoÈ kningar som foÈ reskrivs i raÊdets foÈ rordningar
(EEG) nr 1017/68, (EEG) no 4056/86 och (EEG) nr
3975/87 om tillaÈmpning av konkurrensreglerna paÊ
transportsektorn

22.12.1998 EGT L 354, 30.12.1998

Meddelande fraÊn kommissionen om tillaÈmpning av
EG:s konkurrensregler paÊ vertikala begraÈnsningar

30.9.1998 EGT C 365/3, 26.11.1998

FoÈ rslag till raÊdsfoÈ rordningar om aÈndring av raÊdets
foÈ rordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 och raÊdets
foÈ rordning nr 17 av den 6 februari 1962

EGT C 365/5
EGT C 365/7

38 Pressmeddelande IP/99/291.
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TillkaÈnnagivande om tillaÈmpning av konkurrensregler-
na paÊ tilltraÈdesavtal inom telesektorn

31.3.1998 EGT C 265, 22.8.1998

Kommissionens tillkaÈnnagivande om status foÈ r talkom-
munikation oÈ ver Internet

7.1.1998 EGT C 95, 30.3.1998

C Ð Formella beslut enligt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-foÈ rdraget

1. Offentliggjorda beslut

Offentliggjorda beslut Datum foÈ r
beslut

Offentliggjort

FAG Ð Flughafen Frankfurt/Main AG (IV/34 801) 14.1.1998 EGT L 72, 11.3.1998

FoÈ rfarande foÈ r tillaÈmpning av artikel 65 i EKSG-
foÈ rdraget (IV/35 814 Ð LegeringspaÊslag)

21.1.1998 EGT L 100, 1.4.1998, s. 55

Kommissionens beslut av den 28 januari 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artikel 85 i EG-foÈ rdraget (IV/35
733 Ð VW)

28.1.1998 EGT L 124, 25.4.1998, s.60

Kommissionens beslut av den 11 mars 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artiklarna 85 och 86 i EG-foÈ rdraget
(IV/34 073, IV/34 395 och IV/35 436 Ð Van den Bergh
Foods Limited)

11.3.1998 EGT L 246, 4.9.1998, s.1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 EGT L 230, 18.8.1998

Kommissionens beslut av den 17 juni 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artikel 86 i EG-foÈ rdraget (IV/36 010-
F3-AAMS)

17.6.1998 EGT L 252, 12.9.1998, s. 47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998

Kommissionens beslut av den 14 oktober 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artikel 85 i EG-foÈ rdraget (IV/33708 Ð
British Sugar, IV/33709 Ð Tate & Lyle, IV/33710 Ð
Napier Brown, IV/33711 Ð James Budgett & Son)

14.10.1998

Kommissionens beslut av den 21 oktober 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artikel 85 i EG-foÈ rdraget (IV/35 691/
E-4 Ð Kartellen foÈ r fjaÈrrvaÈrmeroÈ r)

21.10.1998 EGT L 24, 30.1.1999 s. 1

Greek Ferries (IV/34466) 9.12.1998

Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om ett
foÈ rfarande enligt artikel 85 i EG-foÈ rdraget (IV/35
280 Ð Sicasov)

14.12.1998 EGT L 4, 8.1.1999, s. 27

2. Andra formella beslut 39

2.1. Avvisning av klagomaÊl genom beslut

AÈ rende nr IV/ Namn Datum foÈ r beslut

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL/IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

39 Ej offentliggjorda i EGT.
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34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Concessionnaires autos 9.7.1998

35989 Lebrasseur / Concessionnaires autos 9.7.1998

35990 Lezau / Concessionnaires autos 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / Concessionnaires autos 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. VaÈgran att bevilja interimistiska aÊtgaÈrder

AÈ rende nr IV/ Namn Datum foÈ r beslut

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð AÈ renden som avslutats med en administrativ skrivelse under 1998

AÈ rende
nr

Datum foÈ r
avslu-
tande

Typ av
admini-
strativ
skri-

velse 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04/1/1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 5/1/1998 1

35286 Epogam 8/1/1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 9/1/1998 2

36556 NB Chrome 9/1/1998 1

40 1 = Icke-ingripandebesked enligt artikel 81.1 eller artikel 82.
2 = Individuellt undantag enligt artikel 81.3.
3 = OÈ verenstaÈmmelse med meddelande/gruppundantag.
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36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12/1/1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13/1/1998 1

36619 Nordpay 13/1/1998 1

35726 OTR+7 (f.d. EFTA 0068) 14/1/1998 1

36658 Mider+Helm+1 19/1/1998 2

36400 TCM+3 23/1/1998 1

35290 Akzo + Bayer 26/1/1998 2

36540 Valpak 26/1/1998 2

36578 CDI 26/1/1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27/1/1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30/1/1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 3/2/1998 2

35923 Neste+Esso+3 5/2/1998 1

36204 GENUSA + 2 5/2/1998 1

36860 Anheuser+Damm 13/2/1998 1

36651 Novapol + 2 16/2/1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (f.d. M.979) 16/2/1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18/2/1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20/2/1998 2

36579 EASDAQ+3 23/2/1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24/2/1998 2

36815 Avebury Taverns 26/2/1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 3/3/1998 2

36529 Reemtsma + ATW 3/3/1998 1

36543 BAT + ATW 3/3/1998 1

36544 Reynolds + ATW 3/3/1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10/3/1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12/3/1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16/3/1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16/3/1998 1

36677 Kvaerner+BG 18/3/1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18/3/1998 1

36724 Sugar Distributors 19/3/1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23/3/1998 2

36916 GPC 27/3/1998 1

36461 Shell+Basf+1 3/4/1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (f.d. M.1095) 6/4/1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14/4/1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16/4/1998 2

36494 EACEM 21/4/1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21/4/1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21/4/1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22/4/1998 1

36845 Armstrong+NMC 4/5/1998 1
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33430 ASSURNET 5/5/1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 5/5/1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 5/5/1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 8/5/1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12/5/1998 2

36468 Stack International+8 15/5/1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18/5/1998 1

36884 APROMA 19/5/1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20/5/1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20/5/1998 1

37026 CoCreate Software+2 26/5/1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28/5/1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28/5/1998 1

36908 RGR+3 29/5/1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29/5/1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29/5/1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 2/6/1998 2

36636 Versfust 2/6/1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 4/6/1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (f.d. EFTA 0103) 4/6/1998 1

35891 NSAB+GECSI 4/6/1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 8/6/1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

8/6/1998 2

36273 INMS 9/6/1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15/6/1998 1

36925 Searle+Oxford 15/6/1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23/6/1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25/6/1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25/6/1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25/6/1998 1

37004 ESM+6 2/7/1998 2

34977 CCSB + Appletise 6/7/1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16/7/1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20/7/1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22/7/1998 1

37115 OMV+PCD+3 22/7/1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24/7/1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28/7/1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31/7/1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31/7/1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31/7/1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 3/8/1998 2

36495 Greenalls 5/8/1998 1
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36921 Enterprise Inns 5/8/1998 1

37017 Trent Taverns 5/8/1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10/8/1998 1

36995 Interbrew+Palm 20/8/1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24/8/1998 1

36978 RVI+DAF 25/8/1998 1

37158 Raytheon+Indra 27/8/1998 2

36564 IRE+AEC 1/9/1998 1

36273 INMS+14 2/9/1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 3/9/1998 1

35856 Fox+Pronet 3/9/1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 3/9/1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 3/9/1998 1

36856 UBOD 4/9/1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 4/9/1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 4/9/1998 1

37079 Chevron+Exxon 4/9/1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 7/9/1998 1

35612 Pripps+Tuborg (f.d. EFTA 0053) 7/9/1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 8/9/1998 1

37044 Punch Taverns 8/9/1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 8/9/1998 1

37153 Petrofina+Amoco 9/9/1998 2

36215 ºNDXº CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10/9/1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10/9/1998 1

37134 Autocare Europe 16/9/1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18/9/1998 1

35916 SKAFOR 18/9/1998 2

32825 VHD 18/9/1998 1

35342 Skafor 18/9/1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21/9/1998 1

36757 Paribas-Bacob 22/9/1998 1

37113 Euskattel 25/9/1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29/9/1998 1

36840 HSS+Alpha 29/9/1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30/9/1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 2/10/1998 1

37155 S&N+Becks 6/10/1998 2

36397 Internet+13 6/10/1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12/10/1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12/10/1998 1

37231 ACEA 13/10/1998 1

36611 DERPART 13/10/1998 1
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36964 EECA+EIAJ 15/10/1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21/10/1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22/10/1998 2

36594 Shell+BP 26/10/1998 1

37180 Shell + Bayer 26/10/1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26/10/1998 1

33146 HERMES PARFUMS 4/11/1998 1

34243 ESCADA 4/11/1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 4/11/1998 1

34289 JEAN PATOU 4/11/1998 1

34419 ESTHEDERM 4/11/1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 4/11/1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 4/11/1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 4/11/1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 4/11/1998 1

34871 JUVENA 4/11/1998 1

34961 Eurocos cosmetics 4/11/1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 4/11/1998 1

35261 Pierre Balmain 4/11/1998 1

35370 Bulgari + 10 4/11/1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 4/11/1998 1

35429 Cartier (parfums) 4/11/1998 1

35594 The Donna+La Prairie 4/11/1998 1

35751 Kanebo+9 4/11/1998 1

37183 Beamish + Miller 5/11/1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 5/11/1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 6/11/1998 2

35949 Ericsson/Marconi 6/11/1998 2

37107 Merck+Basf 10/11/1998 1

35152 BPI & CIN 13/11/1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13/11/1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16/11/1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17/11/1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18/11/1998 1

37025 Tobaccoland 18/11/1998 1

36949 KGS+3 20/11/1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25/11/1998 3

37209 British Cement Association 25/11/1998 1

37295 Lomellina + Enel 27/11/1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30/11/1998 1

35742 Eucar+13 30/11/1998 1

36510 Greene King 30/11/1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30/11/1998 1

36601 SkyPak 1/12/1998 1
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36576 Vaux Group 3/12/1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 7/12/1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11/12/1998 2

35842 Eudim + 10 14/12/1998 1

35708 PO / Sony 15/12/1998 1

35847 Sony 15/12/1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16/12/1998 1

33131 Eurogroup 18/12/1998 1

33389 Eurogroup 18/12/1998 1

33394 EMD 18/12/1998 1

33360 AMS 18/12/1998 1

35490 World Partners 18/12/1998 1

37253 Vio World-wide 18/12/1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18/12/1998 2

37178 Celestica + Madge 21/12/1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2

E Ð TillkaÈ nnagivanden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget

1. OffentliggoÈ rande enligt artikel 19.3 i raÊdets foÈ rordning nr 17

AÈ rende nr IV/ Namn Offentliggjort

35992 Scottish & Newcastle EGT C 8, 13.1.1998, s. 4

36081 Bass EGT C 36, 3.2.1998, s. 5

36492 Spring Inns EGT C 61, 26.2.1998, s. 3

EGT C 133, 30.4.1998, s. 23

36533 Yves Saint Laurent EGT C 120, 18.4.1998, s. 2

36456 Inntrepreneur EGT C 133, 30.4.1998, s. 23

36147 UppfoÈ randekodex foÈ r sammanslutningen av
auktoriserade, infoÈ r europeiska patentverket behoÈ riga
ombud

EGT C 155, 20.5.98, s. 3

36172 ZVEI + Arge Bat EGT C 172, 6.6.1998, s. 13

36949 KGS+3 EGT C 247, 7.8.1998, s. 10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement EGT C 293, 22.9.1998 s. 4

36759 NSAA EGT C 293, 22.9.1998, s. 3

36539 BIB EGT C 322, 21.10.1998, s. 6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney EGT C 339, 7.11.1998, s. 3

36748 REIMS II EGT C 371, 1.12.1998, s. 7

36718 CECED EGT C 382, 9.12.1998, s. 6
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2. TillkaÈnnagivanden med uppmaning till beroÈ rda tredje parter att laÈmna synpunkter paÊ
foÈ reslagna transaktioner

AÈ rende nr IV/ Namn Offentliggjort

36858 ACMA EGT C 37, 4.2.1998, s. 6

36748 REIMS II EGT C 53, 20.2.98, s. 3

36896 TNN Network EGT C 111, 9.4.98, s. 8

37067 Belgacom EGT C 171, 5.6.98, s. 2

37130 Farland EGT C 233, 25.7.98, s. 17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines EGT C 239, 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines EGT C 239, 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs EGT C 329/5 27.10.1998

3. ºCarlsbergº -tillkaÈnnagivanden om strukturella kooperativa samriskfoÈ retag

AÈ rende nr IV/ Namn OffentliggoÈ rande

36836 Yoplait + Valio EGT C 16, 20.1.1998, s. 4

36530 IPSO EGT C 18, 21.1.1998, s. 7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft EGT C 25, 24.1.1998, s. 17

36848 RVI + ZF + STV EGT C 37, 4.2.1998, s. 5

36409 DBKom II EGT C 40, 7.2.98, s. 11

36 831 Exxon + UCC + 3 EGT C 44, 10.2.1998, s. 7

36 949 KGS + 3 EGT C 81, 17.3.1998, s. 4

36 966 Bayer + GEC + 4 EGT C 97, 31.3.1998, s. 7

37031 BST (Siemens / Breed) EGT C 162, 28.5.1998, s. 3

37018 Tamrock + Caterpillar EGT C 179, 11.6.1998, s. 7

37065 Pilkington-Glaverbel EGT C 186, 16.6.1998, s. 6

36 079 Chevron + Exxon EGT C 188, 17.6.1998, s. 3

37078 Du Pont + Pioneer EGT C 219, 15.7.1998, s. 8

37123 Metro Holdings EGT C 232, 24.7.98, s. 2

37207 Searle + Pfizer EGT C 311, 10.10.1998, s. 3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

EGT C 322, 21.10.1998, s.3

37156 Pfizer + Draxis EGT C 336, 4.11.1998, s. 12
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F Ð Pressmeddelanden

Referens Datum AÈ mne

IP/98/25 13.1.1998 Kommissionen avser att godkaÈ nna Scott ish & Newcast les
standardkontrakt foÈ r pubuthyrning

IP/98/27 14.1.1998 Flygplatsen i Frankfurt

IP/98/30 14.1.1998 Avtal om bokpriser mellan foÈ rlaÈggare och bokhandlare i Tyskland och
OÈ sterrike: Kommissionen inleder foÈ rfaranden enligt konkurrensreglerna

IP/98/39 15.1.1998 Kommissionen anger sin instaÈ llning till telefoni via Internet i samband med
avregleringen av telekommunikationsmarknaderna inom EU

IP/98/70 21.1.1998 Kommissionen boÈ tfaÈ ller en kartell foÈ r rostfritt staÊ l

IP/98/94 28.1.1998 Kommissionen aÊ laÈgger Volkswagen boÈ ter paÊ 102 miljoner ecu efter
klagomaÊ l fraÊn konsumenter

IP/98/141 10.2.1998 Kommissionen inleder en undersoÈ kning av priserna foÈ r mobilteletjaÈnster
och fasta teletjaÈnster inom EU

IP/98/147 11.2.1998 Kommissionen foÈ reslaÊr ett samordnat infoÈ rande av naÈsta generations
mobilkommunikation i Europeiska unionen (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Bilpriserna inom EU den 1 november 1997

IP/98/165 18.2.1998 Tredje rapporten om genomfoÈ randet av EU:s lagstiftning paÊ
telekommunikationsomraÊdet

IP/98/197 26.2.1998 Kommissionens instaÈ llning till Springs ºnyaº pubuthyrningsavtal

IP/98/228 10.3.1998 Kommissionen godkaÈnner avtal mellan den europeiska och den koreanska
halvledarindustrin foÈ r att foÈ rebygga antidumpningskonflikter

IP/98/242 11.3.1998 Kommissionens beslut mot Unilever angaÊende ensamraÈtt foÈ r frysboxar
inom den irlaÈndska sektorn foÈ r glass

IP/98/264 20.3.1998 Bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Sanofi och Bristol-Myers Squibb

IP/98/309 31.3.1998 Kommissionen antar ett tillkaÈ nnagivande om tillaÈ mpningen av
konkurrensreglerna paÊ tilltraÈdesavtal inom telesektorn

IP/98/346 15.4.1998 Kommissionen undantar en industriordning fraÊn konkurrensreglerna paÊ
grund av dess miljoÈ maÈssiga foÈ rdelar

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; Kommissionen godkaÈnner samarbete mellan tillverkare
av fotografisk utrustning

IP/98/355 15.4.1998 Dansk Tennis ForbundKommissionen laÈmnar villkorat godkaÈnnande av
sponsringskontrakt mellan den danska tennisfederationen och dess
leverantoÈ rer av tennisbollar

IP/98/430 13.5.1998 Kommissionen avslutar foÈ rfarandet mot Deutsche Telekoms avgifter foÈ r
urval och nummerportabilitet och haÈnskjuter aÈrendet till de nationella
myndigheterna

IP/98/476 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r samriskfoÈ retag foÈ r tillhandahaÊllande av
InternettjaÈnster i Sverige

IP/98/536 17.6.1998 AAMS Kommissionen aÊ laÈgger Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato boÈ ter om 6 miljoner ecu

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Kommissionen godkaÈ nner ett aÈ ndrat licensavtal mellan Tuborg
International A/S och AB Pripps Bryggerier foÈ r Tuborg-oÈ let i Sverige

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 Kommissionen godkaÈnner ett samriskfoÈ retag foÈ r telekommunikationer i
Italien

IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways/American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 Kommissionen avslutar foÈ rfarandet mot Nordion om missbruk av
dominerande staÈ llning
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IP/98/652 10.7.1998 Bilpriserna i Europeiska unionen den 1 maj 1998

IP/98/656 13.7.1998 Kommissionen godkaÈnner en transaktion mellan aktieaÈgare i en spansk
mobilteleoperatoÈ r

IP/98/663 14.7.1998 Kommissionen godkaÈnner att Finnair och Maersk Air fortsaÈtter gemensam
drift mellan KoÈ penhamn och Stockholm

IP/98/731 29.7.1998 Sjunkande kostnader foÈ r telekommunikation i fasta naÈt i Europa

IP/98/763 13.8.1998 Kommissionen beslutar att koncentrera sin undersoÈ kning av
internationella telefonpriser till sju aÈrenden

IP/98/794 8.9.1998 Flygplatsen i Frankfurt

IP/98/811 16.9.1998 BoÈ ter till parterna i TACA

IP/98/827 23.9.1998 Kommissionen ger ett positivt besked om avtal mellan SNCF och CeÂgeÂ tel

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð FoU-avtal inom bilindustrin

IP/98/865 6.10.1998 ACEA:s aÊtagande om koldioxidutslaÈpp

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð Kommissionen aÊ laÈgger boÈ ter foÈ r brott mot EU:s
konkurrensregler paÊ den brittiska sockermarknaden

IP/98/896 15.10.1998 Kommissionen godkaÈnner avtal mellan den europeiska och den japanska
halvledarindustrin foÈ r att foÈ rebygga antidumpningskonflikter

IP/98/917 21.10.1998 Kommissionen aÊ laÈgger kraftiga boÈ ter foÈ r faststaÈ llande av priser och
anbudsmanipulation i en kartell foÈ r fjaÈrrvaÈrmeroÈ r

IP/98/923 22.10.1998 Kommissionen ger groÈ nt ljus foÈ r omstrukturering av Inmarsat

IP/98/927 23.10.1998 Kommissionen naÊ r ett preliminaÈ rt avtal med British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 SmaÊ och regionala britt iska bryggares pubhyresavtal med
kopplingsfoÈ rbehaÊ ll omfattas inte av EU:s konkurrensregler

IP/98/1034 25.11.1998 FjaÈ rde rapporten om genomfoÈ randet av EU:s lagstiftning paÊ
telekommunikationsomraÊdet

IP/98/1036 26.11.1998 Kommissionen avslutar aÈ renden om telekommunikationer efter
prissaÈnkningar

IP/98/1046 1.12.1998 Kommissionen ser preliminaÈrt positivt paÊ ett reviderat avtal mellan
postoperatoÈ rer om graÈnsoÈ verskridande post

IP/98/1060 3.12.1998 Kommissionen foÈ rstaÈrker kampen mot karteller

IP/98/1065 4.12.1998 Kommissionen inleder en ingaÊende undersoÈ kning av ett foÈ reslaget
samriskfoÈ retag mellan BT och AT&T

IP/98/1069 8.12.1998 Kommissionen godkaÈnner Sonys licensavtal foÈ r videospel

IP/98/1091 9.12.1998 Kommissionen boÈ tfaÈ ller priskartell foÈ r faÈrjelinjer mellan Grekland och
Italien

IP/98/1128 17.12.1998 Kommissionen beviljar undantag foÈ r standardavtal foÈ r produktion och
foÈ rsaÈ ljning av utsaÈde som skyddas av vaÈxtfoÈ raÈdlarraÈ tt

IP/98/1155 18.12.1998 Kommissionen godkaÈnner ett patentlicensprogram foÈ r infoÈ randet av
MPEG-2 standarden

G Ð Domar och beslut fraÊ n gemenskapsdomstolarna

1. FoÈ rstainstansraÈtten

MaÊl Parter Datum Offentliggjort

T-275/97 Kommissionen mot SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 REG 1998, s. II-0253

T-276/97 Kommissionen mot SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 REG 1998, s. II-0261
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T-235/95 Kommissionen mot A.J. Goldstein 16.3.98 C 151, 16.5.98, s. 8

T-367/94 Kommissionen mot British Coal Corporation 29.4.98 C 209, 4.7.98, s. 39

T-262/97 Kommissionen mot A.J. Goldstein 14.5.98 C 234, 25.7.98, s. 27

T-304/94 Kommissionen mot Europe Carton 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 30

T-308/94 Kommissionen mot Cascades SA 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 30

T-309/94 Kommissionen mot NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 30

T-311/94 Kommissionen mot Kartonfabriek de Eendracht
NV

14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 31

T-317/94 Kommissionen mot Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 32

T-319/94 Kommissionen mot Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 33

T-334/94 Kommissionen mot SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 33

T-338/94 Kommissionen mot Finnish Board Mills 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 34

T-339/94 Kommissionen mot MetsaÈ-Serla Oy 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 35

T-340/94 Kommissionen mot United Papermills Ltd 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 35

T-341/94 Kommissionen mot Tampella Corporation 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 35

T-342/94 Kommissionen mot Oy Kyro AB 14.5.98 C 386, 4.7.98; s. 35

T-347/94 Kommissionen mot Mayr-Melnhof
Kartongesellschaft mbH

14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 35

T-348/94 Kommissionen mot Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 36

T-352/94 Kommissionen mot Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, s. 37

T-354/94 Kommissionen mot Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Kommissionen mot European Passenger Service
Ltd

15.5.98

T-596/97 Kommissionen mot DalmineSPA 24.6.98 C 312, 10.10.98, s. 12

T-262/97 Kommissionen mot A.J. Goldstein 26.6.98. C 258, 15.8.9, s. 36

T-286/97R Kommissionen mot Anthony Goldstein 15.7.98 C 312, 10.10.98, s. 12

T-111/96 Kommissionen mot ITT Promedia NV 17.7.98 C 299, 26.9.98, s. 31

T-374/94 Kommissionen mot European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Kommissionen mot European Passenger Service
Ltd

15.9.98

T-384/94 Kommissionen mot L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Kommissionen mot SocieÂ teÂ Nationale des Chemins
de Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Kommissionen mot International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, s. 19

T-110/95 Commission International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327, 24.10.19, s. 19

T-116/95 Kommissionen mot CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 C 258, 15.8.98, p. 31

T-204/95 Kommissionen mot International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, s. 20

T-133/95 Kommissionen mot International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.1998, s. 20

T-100/98R Kommissionen mot Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Kommissionen mot Anthony Goldstein 28.10.98
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2. EG-domstolen

MaÊl Parter Datum Offentliggjort

C-196/97 P Kommissionen mot Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 REG 1998, s. I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale och SocieÂ teÂ Javico AG
mot SocieÂteÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 REG 1998, s. I-1983

C-230/96 S.A. Cabour et SA Nord Distribution Automobile
mot SARL Afnor ºSOCOº

30.4.98 REG 1998, s. I-2055

C-401/96P Kommissionen mot Somaco SARL 7.5.98 REG 1998, s. I-2587

C-7/95P Kommissionen mot John Deere 28.5.98 REG 1998, s. I-3111

C-8/95P Kommissionen mot Fiatagri U.K. Ltd et New
Holland Ford Ltd

28.5.98 REG 1998, s. I-3175

C-279/95P Kommissionen mot Langanese-Iglo GmbH 15.6.98 C 286, 28.10.1995, s. 3

C-35/96 Kommissionen mot ReÂpublique italienne
(ExpeÂditeurs en douane)

18.6.98 REG s. I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. mot Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia et Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.6.98 REG s. I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
mot Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali s.r.l.

1.10.98 C 94, 22.3.1997, s. 10

C-279/95P Kommissionen mot Langnese-Iglo GmbH 1.10.98

C-70/97P Commission mot Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

Dom
C-7/97

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG c/1.
Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag
Gessellschaft mbH & Co KG 2.Mediaprint
ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co KG 3.
Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.98
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II Ð KONCENTRATIONSKONTROLL: RAÊ DETS FOÈ RORDNING (EEG)
NR 4064/89 OCH ARTIKEL 66 I EKSG-FOÈ RDRAGET

A Ð Sammanfattning av beslut enligt artikel 6.1 b i raÊ dets foÈ rordning
(EEG) nr 4064/89

1. Planerade koncentrationer daÈr de beroÈ rda foÈ retagen har gjort aÊ taganden

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations (ABB TP), som utgoÈ r en del av ABB:s verkstadsindustri- och
teknikgrupp, aÈr verksam inom en rad verkstadsindustriverksamheter inklusive processtyrning.
MaÊlfoÈ retaget, Elsag Bailey, aÈr ett dotterbolag till Finmeccanica SpA och sysslar endast med
automatisering av processtyrning.

Kommissionens undersoÈ kning utvisade att en saÈrskild produkttyp, naÈmligen processanalysen ºon line-
gaskromatografiº, boÈ r ses som en separat produktmarknad. De relevanta geografiska marknaderna
ansaÊgs omfatta minst hela EU, mot bakgrund av den lagstiftningsmaÈssiga harmoniseringen av normer
och regler inom hela EU, skyldigheter gaÈllande offentlig upphandling, laÊga transportkostnader och
kundernas koÈ pkraft.

TvaÊ omstaÈndigheter foÈ ranledde kommissionen att befara att parterna skulle faÊ en dominerande
staÈ llning. FoÈ r det foÈ rsta skulle foÈ rvaÈrvet paÊ basis av de baÊda geografiska definitionerna ge det nya
foÈ retaget en mycket stark staÈ llning. Parterna skulle uppnaÊ marknadsandelar som sammanlagt aÈr minst
tre gaÊnger saÊ stora som den stoÈ rsta konkurrentens, och som mest oÈ ver tvaÊtredjedelar av marknaden.
FoÈ r det andra finns knappast naÊgon konkurrent som aÈr kapabel att verka oÈ ver hela den linje av
tekniska tillaÈmpningar som de aktuella produkterna fraÊn ABB TP och Elsag Bailey kan anvaÈndas foÈ r.

FoÈ r att bemoÈ ta farhaÊgorna laÈmnade ABB TP in ett foÈ rslag om aÈndringar av transaktionen i
oÈ verensstaÈmmelse med artikel 6.2 i koncentrationsfoÈ rordningen. FoÈ retaget aÊ tog sig att avyttra
analysavdelningen vid Elsag Baileys dotterbolag, Applied Automation Inc., som huvudsakligen aÈr
baserat i FoÈ renta staterna, men som har viss relevant verksamhet i Europa och Asien. Den del av
AAI:s affaÈrsverksamhet som skall avyttras aÈr huvudsakligen baserad i FoÈ renta staterna och omfattar
Elsag Baileys gaskromatografiintressen samt i utvecklingen av en produkt foÈ r masspektrografi.

Johnson & Johnson/Depuy 42

Verksamheten vid Johnson & Johnson omfattar en rad olika hygienprodukter, laÈkemedel och
hoÈ gteknologiska medicinska produkter som anvaÈnds av sjukhus och laÈkare. MaÊlfoÈ retaget DePuy aÈr ett
dotterbolag till Roche som sysslar med utveckling, tillverkning och foÈ rsaÈ ljning av ortopediska
produkter.

Kommissionen hittade en betydande oÈ verlappning i ett segment av marknaden foÈ r ryggimplantat,
naÈmligen det foÈ r rekonstruktiva hoÈ ft- och knaÈ implantat.

41 16.12.1998.
42 28. 10. 1998.
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Parterna betecknade hela EES-omraÊdet som sin geografiska marknad till foÈ ljd av den kontinuerliga
harmoniseringen av lagstiftningen och den allt snabbare prisutjaÈmningen. Kommissionen ansaÊg dock
att de nationella marknaderna var mer relevanta, eftersom ett av kundkraven aÈr utbildning och
assistans och foÈ retagen daÈrfoÈ r maÊste vara foÈ retraÈdda i medlemsstaterna. Dessutom fann kommissionen
att de nationella offentliga ersaÈ ttningssystemen i ett antal laÈnder hade avskiljt marknaderna.

Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen skulle faÊ betydande effekter paÊ Irland. Flera
omstaÈndigheter gjorde att kommissionen betvivlade transaktionens foÈ renlighet med den gemensamma
marknaden. FoÈ r det foÈ rsta aÈr den irlaÈndska marknaden liten och de offentliga anbudsfoÈ rfarandena
aÈnnu inte helt utvecklade. FoÈ r det andra skulle det nya foÈ retagets sammanlagda marknadsandelar vara
synnerligen stora och avstaÊndet mycket stort till de naÈrmaste konkurrenterna som endast skulle faÊ en
marginell staÈ llning. Dessutom kommer det nya foÈ retaget att faÊ en obestridd ledande staÈ llning baÊde vad
gaÈ ller hoÈ ft- och knaÈimplantat.

FoÈ r att undanroÈ ja dessa konkurrensproblem aÊtog sig Johnson & Johnson att avyttra sin foÈ rsaÈ ljning och
distribution av ortopediska produkter paÊ Irland till en oberoende konkurrent som verkar inom hoÈ ft-
och knaÈ implantatssektorn. FoÈ rsaÈ ljningen kommer att innefatta inventarier, alla kontrakt paÊ Irland,
know-how, teknisk och kommersiell information och oÈ vriga tillgaÊngar som koÈ paren behoÈ ver foÈ r att
marknadsfoÈ ra och saÈ lja produkterna paÊ Irland.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Det nederlaÈndska foÈ retaget Akzo Nobel aÈr en internationell tillverkare av belaÈggningar, fibrer,
kemiska produkter och kosmetika. MaÊlfoÈ retaget, Courtaulds, tillverkar belaÈggningar, taÈ tnings-
produkter, kemiska produkter, fibrer och polymer.

Verksamheterna vid Akzo och Courtaulds kompletterar i stor utstraÈckning varandra. Dock fann man
att konkurrensproblem skulle uppstaÊ genom transaktionen inom marknaderna foÈ r belaÈggningar och
taÈ tningsprodukter foÈ r flygindustrin. BelaÈggningar foÈ r flygindustrin aÈr hoÈ gspecialiserade belaÈggningar
som levereras till flygplanstillverkare, underhaÊ llsfoÈ retag, flygbolag etc. TaÈ tningsprodukter foÈ r
flygindustrin avsedda foÈ r fogar i flygplan, t.ex. i braÈnsletankarna.

Parterna ansaÊg att marknaderna foÈ r belaÈggningar och taÈ tningsprodukter foÈ r flygindustrin geografiskt
aÊ tminstone omfattar hela EES-omraÊdet. Kommissionen fastslog inte naÊgon slutlig definition.
Kommissionen bekraÈftade att marknaderna foÈ r belaÈggningar och taÈ tningsprodukter foÈ r flygindustrin
allra minst omfattar hela EES-omraÊdet, men ansaÊg att det fanns indikationer paÊ att baÊda marknaderna
skulle kunna vara vaÈrldsomspaÈnnande.

De konkurrensproblem som kommissionen pekade paÊ gaÈ llde foÈ retagens nuvarande stora marknads-
andelar och den avsevaÈrda oÈ kning som skulle bli resultatet av samgaÊendet. NaÈr det gaÈ ller belaÈggningar
foÈ r flygindustrin aÈr Courtaulds och Akzo Nobel genom sitt samriskfoÈ retag ADAF och tillsammans
med det amerikanska foÈ retaget Dexter de tvaÊ ledande leverantoÈ rerna i Europa. Deras sammanlagda
marknadsandelar skulle omfatta mer aÈn 3¤4 av EES-omraÊdets hela marknad. PaÊ omraÊdet taÈtnings-
produkter foÈ r flygindustrin aÈr Courtaulds vaÈrldsledande med mer aÈn 2/3 av marknaden. Dessutom aÈr
hindren foÈ r nya foÈ retag som vill ta sig in paÊ marknaderna i fraÊga mycket hoÈ ga. Ytterligare farhaÊgor
gaÈ llde ADAF:s medverkan i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bl.a. foÈ rsoÈ ker utveckla
taÈtningsprodukter som kan konkurrera med Courtaulds' nuvarande produkter.

43 30.6.1998.
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Efter foÈ rhandlingar med kommissionen aÊtog sig Akzo Nobel att avyttra Courtaulds' hela vaÈrlds-
omspaÈnnande verksamhet gaÈ llande belaÈggningar och taÈ tningsprodukter foÈ r flygindustrin till en
oberoende koÈ pare som skall godkaÈnnas av kommissionen. Alternativt skulle Akzo Nobel kunna
foÈ reslaÊ en foÈ rsaÈ ljning av alla sina intressen i ADAF till sin nuvarande partner Dexter. Oavsett vilket
alternativ som godtas av Akzo maÊste kommissionen, foÈ re ett godkaÈnnande, vara helt saÈker paÊ att
kunderna aÈven fortsaÈ ttningsvis kommer att dra nytta av konkurrensen paÊ de aktuella marknaderna.

Alcaltel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel leder en foÈ retagsgrupp som sysslar med alla typer av telekommunikationsutrustning. Thomson-
CSF tillverkar elektroniska hjaÈ lpmedel med baÊde civil och militaÈr tillaÈmpning. Alcatel och Thomson
anmaÈlde en koncentration i vilken det franska foÈ retaget Alcatel, Thomson-CSF samt AeÂrospatiale alla
skulle bidra med sin satellittillverkning till ett nyligen bildat samriskfoÈ retag, SCS. SCS kommer att vara
verksamt med tillverkning av satelliter.

Parterna har globala marknadsandelar foÈ r vandringsvaÊgroÈ r foÈ r satelliter. Marknaden foÈ r satellitroÈ r aÈr
mycket koncentrerad. Kommissionens undersoÈ kning visade att kapaciteten aÈr relativt begraÈnsad
beroende paÊ den oÈ kande efterfraÊgan paÊ telekommunikationssatelliter. Hindren foÈ r nya foÈ retag att
komma in paÊ marknaden aÈr stora.

Kommissionen upptaÈckte att Thomsons dotterbolag, Thomson Tube Electronique (TTE) var den allra
mest inflytelserika leverantoÈ ren och att foÈ retaget redan innehade en dominerande staÈ llning paÊ den
globala satellitmarknaden. Konkurrenterna uttryckte farhaÊgor om att TTE skulle kunna ha utnyttjat
sin starka marknadsposition till att utkraÈva diskriminerande priser av konkurrenterna och snedvrida
konkurrensen inom de efterfoÈ ljande marknadsleden foÈ r satelliter.

FoÈ r att bemoÈ ta dessa farhaÊgor foÈ reslog parterna att infoÈ ra en skiljedomsklausul i sitt satellitsamrisk-
foÈ retags allmaÈnna foÈ rsaÈ ljningsvillkor. I klausulen anges en oberoende tredje part (European Space
Agency) som skall agera skiljedomare. Skiljedomaren skall avgoÈ ra alla tvister som kan taÈnkas
uppkomma mellan TTE och naÊgon av dess kunder vad gaÈ ller foÈ rsaÈ ljning eller leveranser av
vandringsvaÊgroÈ r. Skiljedomaren skall ingripa paÊ begaÈran av kunden. Skiljedomaren skall vara
befullmaÈktigad att komma med ett utslag inom en maÊnad. Enligt fransk civilraÈ tt aÈr baÊde Thomson och
anmaÈlaren bundna av ett saÊdant utslag. Ett utslag kan inkludera foÈ rbudsfoÈ relaÈgganden, t.ex. ett
aÊ laÈggande att leverera bestaÈ llda vandringsvaÊgroÈ r och ocksaÊ skadestaÊnd. Skiljedomaren skall ocksaÊ vara
befullmaÈktigad att utfoÈ ra alla typer av undersoÈ kningar eller jaÈmfoÈ rande kartlaÈggningar som han finner
noÈ dvaÈndiga foÈ r att fullgoÈ ra sitt uppdrag.

Thyssen/Krupp 45

De baÊde tyska foÈ retagen Thyssen AG (Thyssen) och Krupp aÈr huvudsakligen verksamma med
tillverkning och bearbetning av staÊ l och andra material samt tillverkning av rulltrappor och hissar.
Kommissionens undersoÈ kningar visade att samgaÊendet skulle leda till allvarliga konkurrensproblem
endast vad gaÈ llde marknaden foÈ r rulltrappor. Den geografiska marknaden definierades som hela EU,
eftersom alla stora leverantoÈ rer av rulltrappor aÈr verksamma i hela gemenskapen och eftersom
konkurrensvillkoren inte skiljer sig i naÊgon stoÈ rre omfattning.

44 4. 6.1998.
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Marknaden foÈ r rulltrappor aÈr synnerligen koncentrerad. FoÈ rutom Thyssen finns endast tre andra stoÈ rre
leverantoÈ rer i Europa; Kone, Otis och Schindler med naÈra nog lika stora marknadsandelar. Efter sin
foÈ rsaÈ ljning av rulltrappsverksamheten till Kone verkar Krupp inte laÈngre paÊ denna marknad. Dock
fanns vissa problematiska kopplingar mellan Thyssen/Krupp och Kone eftersom Krupp hade 10 % av
aktierna i Kone, innehade privilegier att foÈ rvaÈrva ytterligare Koneandelar samt en plats i Kones
styrelse. Dessutom fanns icke-konkurrensklausuler som gaÈ llde foÈ r de baÊda foÈ retagen. Kommissionen
ansaÊg daÈrfoÈ r att det ursprungligen anmaÈlda samgaÊendet skulle leda till att Thyssens rulltrappsverk-
samhet slaÊs samman med kopplingarna till Krupp Kone.

Under foÈ rfarandets gaÊng foÈ reslog Krupp att foÈ r gott avsaÈga sig sin raÈtt att utse en ledamot till Kones
styrelse. Krupp aÊ tog sig vidare att inleda foÈ rhandlingar med Kone foÈ r att annullera icke-
konkurrensklausulerna och avsaÈga sig privilegiet att foÈ rvaÈrva ytterligare aktier i Kone. I framtiden
kommer det saÊ lunda att finns fyra oberoende konkurrenter paÊ denna marknad.

NESTE/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy (Neste) anmaÈlde sitt foÈ rvaÈrv av ensamkontroll oÈ ver Imatran Voima Oy (IVO).
Neste aÈr verksamt paÊ olje-, energi- (naturgas) och kemiomraÊdet. IVO:s huvudsakliga affaÈrsverksam-
heter bestaÊr av kraft- och vaÈrmeproduktion, koÈ p och foÈ rsaÈ ljning av energi samt eldistribution. Den
finlaÈndska staten kontrollerar baÊda foÈ retagen.

De produktmarknader som paÊverkas var marknaderna foÈ r naturgas och elektricitet. Liksom parterna
ansaÊg kommissionen att den geografiska marknaden sammanhaÈnger med var i Finland gasledningarna
loÈ per.

Kommissionen fann att IVO och Neste hade vertikala relationer paÊ elproduktionsomraÊdet som skulle
ge upphov till konkurrensproblem. Neste aÈr genom sitt dotterbolag Gasum Oy (Gasum) den enda
importoÈ ren, leverantoÈ ren och foÈ rsaÈ ljaren av naturgas foÈ r elproduktion. Gasum kontrolleras av Neste
och har redan foÈ re samgaÊendet ett de facto-monopol paÊ foÈ rsaÈ ljning av naturgas i Finland. IVO aÈr
verksam paÊ marknaden foÈ r produktion, partifoÈ rsaÈ ljning och distribution av elektricitet. Transaktionen
skulle i den form som den anmaÈldes ha hotat att skapa eller staÈrka Neste-IVO:s dominerande staÈ llning
paÊ marknaden foÈ r partifoÈ rsaÈ ljning av elektricitet i Finland. Efter samgaÊendet ansaÊg kommissionen att
Neste-IVO skulle ha kunnat kontrollera, eller aÊ tminstone utoÈ va vaÈsentligt inflytande, oÈ ver baÊda
elektricitets- och gaspriserna i Finland till foÈ ljd av sin starka staÈ llning paÊ baÊde elektricitets- och
naturgasmarknaderna.

FoÈ r att raÈ tta till dessa problem aÊtog sig Neste-IVO att avsaÈga sig kontrollen oÈ ver Gasum och att minska
sin andel saÊ att den inte raÈcker foÈ r att kontrollera foÈ retaget. Andelarna kommer att saÈ ljas till
finlaÈndska och europeiska foÈ retag som aÈr oberoende i foÈ rhaÊ llande till Neste-IVO, med en moÈ jlighet foÈ r
staten att foÈ rvaÈrva hoÈ gst 24 %. Genom dessa aÊtaganden kommer Neste-IVO:s att bli minoritetsaÈgare
och foÈ rlora sin ensamkontroll oÈ ver Gasum.

Allianz/AGF 47

Den tyska Allianz-gruppen leder en grupp av foÈ rsaÈkringsbolag och aÈr en av de stoÈ rsta industriella
foÈ rsaÈkringsgivarna i Europa. MaÊlfoÈ retaget, Assurans GeÂneÂrales de France (AGF), aÈr ett franskt

46 2.6.1998.
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foÈ rsaÈkringsbolag som sysslar med liv- och skadefoÈ rsaÈkringar och aÊterfoÈ rsaÈkring baÊde inom EES-
omraÊdet och globalt.

Koncentrationen paÊverkade huvudsakligen produktmarknaderna foÈ r kreditfoÈ rsaÈkringar, fraÈmst
ºdelcredereº (den inhemska foÈ rsaÈkringsmarknaden samt export- och kapitalkreditfoÈ rsaÈkringsmarkna-
den). Kommissionen var tvungen att bedoÈ ma transaktionen baÊde paÊ unionell och nationell nivaÊ .

Kommissionens undersoÈ kning utvisade att samgaÊendet mellan EU:s tvaÊ stoÈ rsta kreditfoÈ rsaÈkringsgivare
skulle ge upphov till en taÈmligen stor marknadsandel. Andelen utgoÈ r en nischmarknad med hoÈ g grad
av specialisering daÈr naÊgra faÊ globala aktoÈ rer aÈr verksamma. PaÊ EU-nivaÊ kommer det nya foÈ retagets
andel paÊ kreditfoÈ rsaÈkringsmarknaden att vara laÊngt mer aÈn dubbelt saÊ stor som den stoÈ rsta
konkurrentens och mer aÈn tre gaÊnger saÊ stor som den naÈst stoÈ rsta konkurrentens. En liknande situation
kan iakttas i Italien daÈr parterna redan har en dominerande staÈ llning och daÈr avstaÊndet raÈknat i
marknadsandelar till naÈsta betydelsefulla konkurrent aÈr mycket stort. Dessa omstaÈndigheter var dock i
sig inte tillraÈckliga foÈ r att vaÈcka allvarliga farhaÊgor daÊ flera globalt verksamma konkurrenter existerar
och belaÈ gg finns foÈ r att nya aktoÈ rer nyligen traÈ tt in paÊ marknaden samt oÈ kningen av
marknadsandelarna i Italien efter samgaÊendet skulle bli foÈ rsumbar. De ytterligare effekterna av de
befintliga banden mellan AGF och Coface, huvudkonkurrenten vad gaÈ ller delcredere, gav dock
upphov till allvarliga konkurrensfarhaÊgor.

Parterna aÊtog sig daÈrfoÈ r att aÈndra paÊ de strukturella banden mellan AGF och Coface saÊ att de tvaÊ

foÈ retagen konkurrerar paÊ delcrederemarknaden som tvaÊ oberoende foÈ retag. Enligt dessa aÊtaganden
skulle AGF sedan samgaÊendet godkaÈnts saÈ lja en viss procent av sina andelar i Coface till koÈ pare som
inte hoÈ r till AGF/Allianz-gruppen. Dessutom skulle alla befintliga personliga kopplingar undanroÈ jas
mellan foÈ retag som aÈgs eller kontrolleras av naÊgondera av parterna och foÈ retag som tillhoÈ r Coface.

Owen-Illinois/BTR Packaging 48

Det amerikanska bolaget Owens-Illinois aÈr en internationell tillverkare av glasbehaÊ llare, maskiner och
plastfoÈ rpackningsmaterial och saÈ ljer glastekniklicenser globalt. MaÊ lfoÈ retaget, BTR, aÈr ett vaÈrlds-
omspaÈnnande teknikfoÈ retag som tillverkar glasbehaÊ llare i FoÈ renade kungariket genom sitt dotterbolag
BTR Packaging.

I enlighet med sina tidigare slutsatser i aÈrendena IV.M.603 Ð Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox
och IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can bekraÈftade kommissionen att den relevanta produktmark-
naden aÈr den foÈ r glasbehaÊ llare foÈ r foÈ rpackning av livsmedel, drycker, vin och alkohol eftersom de olika
foÈ rpackningsmaterialen oftast inte aÈr utbytbara sinsemellan. De relevanta geografiska marknaderna
definierades som nationella p.g.a. bristande konkurrens oÈ ver graÈnserna, lokala leveransstrukturer samt
vaÈsentliga prisskillnader mellan laÈnderna.

Kommissionen drog slutsatsen att den foÈ reslagna transaktionen, saÊ som den beskrevs i den
ursprungligen anmaÈlan, skulle ha skapat eller staÈrkt Owens-Illinois' dominerande staÈ llning paÊ

marknaden foÈ r glasbehaÊ llare i FoÈ renade kungariket och paÊ Irland. Denna slutsats baseras paÊ att
parterna har omfattande marknadsandelar medan de aÊterstaÊende konkurrenternas marknadsandelar
aÈr smaÊ samt att konkurrenstryck saknas fraÊn foÈ retag utanfoÈ r FoÈ renade kungariket till foÈ ljd av hoÈ ga
transportkostnader.

48 21.4.1998.
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FoÈ r att bemoÈ ta dessa farhaÊgor aÊtog sig Owen-Illinois att avyttra hela den glasbehaÊ llarverksamhet som
drivs av BTR Packaging genom sitt dotterbolag Rockware Group Limited (Rockware) vid fyra
anlaÈggningar i FoÈ renade kungariket. Owens-Illinois aÊ tog sig ocksaÊ att avyttra Rockwares 50 %-iga
intresse i ett samriskfoÈ retag foÈ r glasaÊ tervinning, British Glass Recycling Company Ltd., som foÈ retaget
aÈgde tillsammans med Owens-Illinois. Dessa aÊtaganden undanroÈ jde helt oÈ verlappningen mellan
Owens-Illinois och BTR Packaging paÊ den brittiska marknaden foÈ r glasbehaÊ llare.

RAG/Saarbergwerke 49

Efter en ingaÊende undersoÈ kning i oÈ verensstaÈmmelse med artikel 66 i EKSG-foÈ rdraget, enligt vilken
kommissionen skall granska koncentrationer inom kol- och staÊ lindustrin, gav kommissionen ett
villkorat tillstaÊnd till RAG Aktiengesellschaft (RAG) att foÈ rvaÈrva Saarbergwerke AG (Saarbe-
rgwerke) och Preussag Anthrazit GmbH (Preussag). De tre foÈ retagen aÈr de enda aÊterstaÊende tyska
kolproducenterna. Dessutom importerar baÊde RAG och Saarbergwerke kol. FoÈ retagen sysslar aÈven
med andra verksamheter som inte omfattas av EKSG-foÈ rdraget. Dessa delar av den foÈ reslagna
transaktionen har redan godkaÈnts av Bundeskartellamt.

Kommissionen fann att konkurrensproblem skulle uppstaÊ med anledning av den foÈ reslagna
transaktionen, fraÈmst vad gaÈllde importerat kol i Tyskland. Efter diskussioner med kommissionen
har RAG dock aÊ tagit sig att ta itu med dessa fraÊgor. HaÈr ingaÊr att Saarbergwerkes hela
kolimportverksamhet skall avyttras till en oberoende tredje part och foÈ rsaÈ ljningen av inhemskt kol
fullstaÈndigt skall avskiljas fraÊn foÈ rsaÈ ljning av importerat kol.

Dessa aÊtaganden skulle leda till att RAG:s staÈ llning som importoÈ r av kol fraÊn laÈnder utanfoÈ r EU inte
staÈrks. Till foÈ ljd av det fullstaÈndiga avskiljandet av marknadsfoÈ ringen av tyskt kol och marknadsfoÈ r-
ingen av importkol kommer det sannolikt inte att uppstaÊ naÊgon snedvridning av konkurrensen mellan
RAG och oÈ vriga konkurrenter naÈr det gaÈ ller foÈ rsaÈ ljningen av importerat kol i Tyskland och insynen i
den tyska marknaden kommer att foÈ rbaÈ ttras. Slutligen ingaÊ r i den importverksamhet som
Saarbergwerke skall saÈ lja, vissa omlastnings-, foÈ rraÊds- och transportfaciliteter som ytterligare kommer
att staÈrka staÈ llningen inom stenkolsimporten foÈ r den framtida koÈ paren.

B Ð Sammanfattning av beslut enligt artikel 8 i raÊ dets foÈ rordning (EEG) nr
4064/89

1. Planerade koncentrationer daÈr de beroÈ rda foÈ retagen har gjort aÊ taganden enligt artikel
8.2 i koncentrationsfoÈ rordningen

Skanska/Scancem 50

Skanska aÈr verksamt inom byggnation, produktion och distribution av byggmaterial och fastighets-
foÈ rvaltning. MaÊlfoÈ retaget Scancem aÈr verksamt inom produktion och distribution av byggmaterial,
fraÈmst cement- och mineralbaserade material.

De produktmarknader som kommissionen ansaÊg vara relevanta aÈr marknaderna foÈ r cement, aggregat,
torr och faÈrdigblandad betong, monteringsfaÈrdiga betongprodukter och byggnation. Kommissionen
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bedoÈ mde transaktionen paÊ basis av parternas nationella verksamheter avseende faÈrdigblandad betong
och aggregat. Kommissionen gjorde aÈven en bedoÈ mning av affaÈrens konkurrenseffekter paÊ regional
och lokal nivaÊ .

Kommissionen fann att den anmaÈlda transaktionen skulle leda till en staÈrkning av parternas dominans
paÊ den svenska marknaden foÈ r cement och moÈ jligen aÈven i Finland och Norge. Dessutom skulle den
skapa en dominerande staÈ llning paÊ de svenska marknaderna foÈ r faÈrdigblandad betong, torrbetong och
monteringsfaÈrdiga betongprodukter. Det nya foÈ retaget skulle staÊ foÈ r oÈ ver 4/5 av cementmarknaden
och foÈ r mellan 2/5 och 3/5 av de andra marknaderna. PaÊ alla dessa marknader skulle de negativa
effekterna delvis uppstaÊ p.g.a. det nya foÈ retagets oÈ verlaÈgsna marknadsinflytande, vilket klart framgaÊr
av dess stora marknadsandel i foÈ rhaÊ llande till mindre och svagare konkurrenter. Dock skulle dessa
effekter vaÈsentligen foÈ rstaÈrkas av de vertikala effekterna som blir resultatet av Skanskas och Scancems
kombinerade verksamheter paÊ raÊvarumarknaderna (cement och aggregat), byggmaterialmarknaderna
(betong och byggprodukter) och slutligen paÊ sjaÈ lva byggmarknaden. Det nya foÈ retagets vittomfam-
nande verksamheter skulle ocksaÊ utgoÈ ra ett betydande hinder foÈ r andra foÈ retag att komma in paÊ alla
de marknader daÈr den verkar.

FoÈ r att bemoÈ ta kommissionens farhaÊgor om Scancem har Skanska gjort utfaÈstelser om att avhaÈnda sig
Scancems cementverksamhet i Finland samt aÈven att avyttra Skanskas hela aktieinnehav i Scancem.
Dessa aÊtgaÈrder kommer att oÈ ppna marknaden genom att skapa ytterligare en leverantoÈ r av
hoÈ gkvalitativt cement. Dessutom kommer Skanskas aÊtagande att avyttra sitt aktieinnehav i Scancem
att undanroÈ ja konkurrensproblem som beroÈ r foÈ retagens vertikala integrering.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche (Roche) aÈr ett schweiziskt foÈ retag som huvudsakligen tillverkar och distribuerar
laÈkemedel, diagnoshjaÈ lpmedel, smak- och doftaÈmnen. Boehringer Mannheim (BM) tillverkar och
distribuerar diagnoshjaÈ lpmedel, laÈkemedel och biokemiska produkter. DePuy tillverkar och
distribuerar ortopediska produkter och instrument.

De marknader som paÊverkas, med eventuella konkurrenseffekter som foÈ ljd, ansaÊgs vara marknaden
foÈ r in vitro-diagnostik (IVD-tester som anvaÈnds foÈ r att identifiera och maÈta aÈmnen i vaÈvnads-, blod-
eller urinprov fraÊn patienter) och marknaden foÈ r DNA-sondsteknik (DNA probes). I sin anmaÈlan
angav parterna att marknaderna foÈ r in vitro-diagnostik aÈr globala eller aÊ tminstone omfattar EES-
omraÊdet. Mot bakgrund av behovet av lokala leverantoÈ rer, kundernas svaÊrigheter att anvaÈnda andra
produkter samt de stoÈ rre konkurrenternas nationella distribueringssystem fann kommissionen att
marknaderna foÈ r in vitro-diagnostik och DNA-sondsteknik i allt vaÈsentligt fortfarande aÈr nationella.

Kommissionen drog slutsatsen att koncentrationen i den form som den anmaÈldes skulle skapa eller
staÈrka dominansen vad gaÈ ller klassisk klinisk-kemisk och immunkemisk diagnostik och DNA-
sondsteknik paÊ ett antal nationella marknader.

PaÊ omraÊdet klassisk klinisk-kemisk och immunkemisk diagnostik skulle en kombination av Roches och
BM:s installerade basutrustning staÈrka BM:s dominerande staÈ llning i vissa laÈnder och underlaÈtta foÈ r
foÈ retaget att skapa en dominerande staÈ llning i oÈ vriga laÈnder. Roche och BM skulle efter samgaÊendet
ha en stor foÈ rdel eftersom de har den mest omfattande installerade basutrustningen av instrument.

51 4.2.1998.
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Dessutom skulle koncentrationen eliminera Roche som konkurrent fraÊn marknaden. PaÊ vissa av
marknaderna skulle Roche ha varit en av BM:s huvudkonkurrenter. De nuvarande konkurrenterna i
respektive land innehar inte tillraÈckligt stor marknadsandel och installerad basutrustning foÈ r att i
realiteten kunna utmana Roche/BM:s ledande staÈ llning. Det fanns heller inte naÊgot tillraÈckligt
utjaÈmnande marknadsinflytande, eftersom inte ens den stoÈ rsta av parternas kunder inhandlar naÊgra
vaÈsentliga maÈngder fraÊn naÊgondera av parterna. Vad gaÈ ller marknaden foÈ r DNA-sondsteknik har
Roche en mycket stark staÈ llning som huvudsakligen bygger paÊ foÈ retagets omfaÊngsrika patentinnehav
gaÈ llande den viktigaste DNA-sondstekniken, Polymerase Chain Reaction (PCR). De forsknings-
licenser som beviljats av Roche ger inte licensinnehavaren raÈtt att marknadsfoÈ ra produkter eller
utrustning som anvaÈnder patenterad PCR-teknik.

FoÈ r att undanroÈ ja de konkurrensproblem som kommissionen uppmaÈrksammat aÊtog sig Roche att
avyttra den viktigaste delen av den installerade basutrustningen (ºCobas Miraº) i respektive laÈnder till
en enda konkurrensduglig koÈ pare med verksamhet paÊ det klinisk-kemiska omraÊdet. Roche aÊtog sig
vidare att laÊ ta alla intresserade marknadsaktoÈ rer faÊ tillgaÊng till PCR-tekniken foÈ r alla in vitro-
diagnostiktillaÈmpningar utan diskriminering av naÊgra foÈ retag (mest gynnad kund-klausul). AÊ tagandet
innebaÈr att oÈ kningen av installerad basutrustning och marknadsandelar minskar avsevaÈrt vad gaÈ ller
klinisk kemi och goÈ r att koÈ paren omedelbart kan leverera ett fullstaÈndigt sortiment. AÊ tagandet
kommer ocksaÊ att leda till att flera stora IVD-tillverkare kommer in paÊ marknaden foÈ r DNA-
sondsteknik.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

BaÊde Agfa och DuPont sysslar globalt med produktion av film foÈ r grafiskt bruk och offsetplaÊ tar.

I definitionen av produktmarknaderna saÈrskiljer kommissionen mellan sektorn foÈ r film foÈ r grafiskt
bruk och offsetplaÊ tsektorn. Inom den senare sektorn identifierades fyra olika produktmarknader:
positivplaÊtar och negativplaÊ tar foÈ r offsettryck, plaÊtar foÈ r CTP-teknik (saÈ ttning direkt paÊ tryckplaÊten
utan film) och elektrostatplaÊ tar. PaÊ grund av omfattande handel och avsaknaden av lagstiftnings-
maÈssiga hinder faststaÈ lldes att de geografiska marknaderna omfattade hela EES-omraÊdet.

Kommissionen fann att den foÈ reslagna transaktionen i sin anmaÈlda utformning skulle leda till att
parterna faÊr en dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r negativplaÊtar foÈ r offsettryck. Dessa
offsetplaÊ tar saÈ ljs antingen till tryckeri- eller foÈ rlagsindustrin, t.ex. tidnings- eller foÈ rpackningstryckerier
och till distributoÈ rer eller detaljister. Den dominerande staÈ llningen skulle inte endast uppstaÊ genom de
stora marknadsandelarna inom EES-omraÊdet utan ocksaÊ av flera ytterligare faktorer.

De flesta konkurrenterna som erbjuder negativplaÊtar foÈ r offsettryck uppraÈttar oftast paketavtal med
sina kunder daÈr de lovar att kostnadsfritt tillhandahaÊ lla utrustning medan kunden lovar att koÈ pa sina
foÈ rbrukningsmaterial fraÊn leverantoÈ ren under en viss tid. Agfa hade emellertid ingaÊtt foÈ rbindelser som
tvingar foÈ retag som levererar utrustning att saÈ lja viss utrustning endast till Agfa. Dessa exklusivitets-
avtal minskade de flesta konkurrenternas foÈ rmaÊga att erbjuda liknande paketavtal till sina kunder
eftersom majoriteten av dem inte tillverkar egen utrustning. Det nya foÈ retaget skulle foÈ ljaktligen haft
mycket laÈ ttare tilltraÈde till kunder aÈn sina huvudkonkurrenter.

Dessutom sloÈ t Agfa och DuPont exklusivitetsavtal med ett antal viktiga aÊterfoÈ rsaÈ ljare som fick
tillaÊtelse att erbjuda Agfa eller DuPonts produkter.

52 11.2.1998.
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FoÈ r att undanroÈ ja de konkurrensproblem som kommissionen paÊpekade, aÊ tog sig Agfa att upphaÈva sina
exklusivitetsavtal med aÊterfoÈ rsaÈ ljare och leverantoÈ rer. Afga-Gevaert skulle upphaÈva alla avtalsbe-
staÈmmelser som hindrar OEM-leverantoÈ rer av framkallningsmaskiner foÈ r negativplaÊ tar fraÊn att fritt
saÈ lja saÊdan utrustning till tredje part. Vad avser negativplaÊ tar skulle Agfa-Gevaert upphaÈva
exklusivitetsavtalen med alla DuPonts aÊ terfoÈ rsaÈ ljare och distributoÈ rer. Detta aÊtagande kommer att
goÈ ra det moÈ jligt foÈ r aÊ terfoÈ rsaÈ ljare att saÈ lja konkurrenternas produkter, vilket oÈ kar konkurrensen
mellan maÈrkena.

WorldCom/MCI II 53

WorldCom och MCI aÈr boÈ rsnoterade telekommunikationsfoÈ retag med ett normalt utbud av
teletjaÈnster. BaÊda tillhandahaÊ ller ocksaÊ InternettjaÈnster.

Oavsett konfigurationen i slutanvaÈndarens system sker vanligtvis Internetanslutningen via ett
abonnemang fraÊn en InternetleverantoÈ r. En saÊdan leverantoÈ r ger tillgaÊng till Internet paÊ kommersiell
basis till betalande abonnenter.

Inom Internetsektorn urskiljde kommissionen olika typer av tjaÈnsteutbud, t.ex. smaÊ leverantoÈ rer som i
stor sett bara tillhandahaÊ ller uppringbara tjaÈnster till slutkunder och stoÈ rre aktoÈ rer som driver lokala
naÈt samt aÈnnu stoÈ rre operatoÈ rer som driver internationella laÊngdistansnaÈt, som tillhandahaÊ ller
Internets oÈ vergripande struktur. De enda organisationer som aÈr kapabla att leverera komplett
Internetkonnektivitet helt paÊ egen hand aÈr top level-InternetleverantoÈ rerna. Om top level-Inter-
netleverantoÈ rerna hoÈ jer priset paÊ sina InternetanslutningstjaÈnster skulle kostnadsbasen foÈ r aÊter-
foÈ rsaÈ ljarna oÈ ka med samma belopp, och denna oÈ kning skulle behoÈ va laÈggas ut paÊ kunderna.
InternetleverantoÈ rer med sekundaÈr peering aÈr inte helt bundna till de priser som tas ut av de
avancerade naÈttjaÈnstleverantoÈ rerna. Om de vill erbjuda fullstaÈndiga anslutning kan de dock inte
undvika att koÈ pa vissa transittjaÈnster 54 fraÊn de avancerade naÈttjaÈnsteleverantoÈ rerna. DaÈrfoÈ r kan
varken de renodlade aÊterfoÈ rsaÈ ljarna eller InternetleverantoÈ rer med sekundaÈr peering skapa naÊgot
konkurrenstryck paÊ top level-InternetleverantoÈ rernas priser. Den relevanta marknaden som de
samgaÊende parterna verkar paÊ definierades daÈrfoÈ r som marknaden foÈ r leverans av top level-
Internetanslutningar eller universella Internetanslutningar.

Parterna hoÈ r till en liten grupp av InternetleverantoÈ rer som kan ansluta kunden till Internet oÈ verallt
enbart genom egna peering-avtal och utan att behoÈ va foÈ rlita sig paÊ koÈ p av transittjaÈnster fraÊn naÊgon
annan leverantoÈ r. WorldCom aÈr foÈ r naÈrvarande den ledande aktoÈ ren paÊ marknaden, med MCI som en
av sina huvudkonkurrenter. Efter koncentrationen skulle det nya foÈ retaget inneha en andel paÊ

omkring 50 % av den relevanta marknaden. MCI/WorldCom skulle kunna kontrollera andra foÈ retags
tillgaÊng till marknad genom att avslaÊ ansoÈ kningar om nya peering-avtal, utestaÈngning eller hot om
utestaÈngning fraÊn peering-avtal, eller att ersaÈtta dem med betald hopkoppling. Dessutom skulle en
kombination av WorldComs och MCI:s kapaciteter ge upphov till ett InternetstamnaÈt av saÊdan absolut
och relativ storlek att det nya foÈ retaget i stor utstraÈckning skulle kunna agera oberoende av sina
konkurrenter och kunder. Kommissionen daÈrfoÈ r drog slutsatsen att transaktionen i den form som den
anmaÈldes skulle ha skapat eller staÈrkt parternas dominerande staÈ llning paÊ marknaden.

53 8.7.1998.
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FoÈ r att komma till raÈ tta med dessa konkurrensproblem foÈ reslog parterna bl.a. att avhaÈnda sig en rad
verksamheter inklusive alla MCI:s Internetintressen. Detta aÊtagande ansaÊgs vara tillraÈckligt foÈ r att
WorldCom skulle kunna ta oÈ ver MCI:s staÈ llning som aktoÈ r paÊ denna marknad.

2. Planerade koncentrationer som godkaÈnts utan aÊtaganden

Price Waterhouse/Coopers & Lybrand 55

BaÊde Price Waterhouse (PW) och Coopers & Lybrand (C&L) tillhoÈ r de sex stora (the Big Six)
revisions- och bokfoÈ ringsfirmorna i vaÈrlden (de fyra andra aÈr Arthur Andersen (AA), Deloitte Touche
Tohmatsui International (DTTI), KPMG, och Ernst & Young (EY). BaÊda grupperna tillhandahaÊ ller
revisions- och bokfoÈ ringstjaÈnster, skatteraÊdgivning och deklarationshjaÈ lp.

Kommissionens analys koncentrerades paÊ revisions- och bokfoÈ ringstjaÈnster till storfoÈ retag. StorfoÈ re-
tagen aÈr beroende av denna typ av tjaÈnster fraÊn the Big Six, eftersom endast dessa har erforderliga
resurser och expertis, noÈ dvaÈndig geografisk utbredning och tillraÈckligt gott renommeÂ paÊ finansmark-
naderna. Kommissionen fann att denna marknad var nationell i sin geografiska omfattning paÊ grund av
medlemsstaternas olika lagstiftning gaÈ llande lagstadgad revision och yrkesmaÈssiga kvalifikationer foÈ r
revisorer samt tjaÈnsteleverantoÈ rens behov av att ha lokal representation.

Kommissionen fann att marknaden i fraÊga karakteriserades av maÊnga element som skulle kunna
fraÈmja en kollektiv dominans, t.ex. laÊg efterfraÊgan, homogena produkter och det faktum att
leverantoÈ rerna aÈr sammanlaÈnkade via sjaÈ lvreglerande branschorganisationer. Trots dessa marknads-
karaktaÈristika fann kommissionen inte naÊgot avgoÈ rande belaÈgg foÈ r att naÊgon marknadsdominans
skulle skapas eller staÈrkas mot bakgrund av att dessa fem leverantoÈ rer sannolikt kommer att fortsaÈ tta
laÈmna anbud och att det aÈr osannolikt att en situation daÈr fem tjaÈnsteleverantoÈ rer utoÈ var kollektiv
dominans skulle kvarstaÊ naÊgon laÈngre tid.

TKS/ITW Signode/Titan 56

Kommissionen granskade ett samriskfoÈ retag bestaÊende av TKS (ett samriskfoÈ retag som bildats av
Thyssen Stahl och Krupp-Hoesch Stahl) och det USA-baserade Signode System GmbH (Signode).
TKS tillverkar och distributerar platta kvalitetsstaÊ lprodukter. Titan, ett dotterbolag till Krupp-Hoesch,
sysslar med foÈ rpackningsband i staÊ l, balband och foÈ rslutningshylsor. Signodes affaÈrsverksamhet bestaÊr
huvudsakligen av produktion och distribution av foÈ rpackningsband i staÊ l och plast.

Kommissionen drog slutsatsen att den relevanta geografiska marknaden foÈ r foÈ rpackningsband i staÊ l
och plast aÈr begraÈnsad till EES-omraÊdet och Schweiz (ºVaÈsteuropaº) eftersom konkurrensvillkoren
inom detta omraÊde aÈr tillraÈckligt homogena och kan saÈrskiljas fraÊn intilliggande omraÊden och eftersom
transportkostnaderna och den tull som skall betalas tillsammans innebaÈr en betydande nackdel foÈ r
import jaÈmfoÈ rt med tillverkare som aÈr etablerade inom EES-omraÊdet.

Kommissionens undersoÈ kning visade att ITW Signode och samriskfoÈ retaget tillsammans skulle faÊ 35-
40 % av den sammanlagda marknaden foÈ r foÈ rpackningsband i staÊ l och plast paÊ den vaÈsteuropeiska
marknaden. Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen av ett antal skaÈ l inte skulle staÈrka eller

55 20.5.1998.
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skapa naÊgon marknadsdominans. Ett skaÈ l var det faktum att den totala marknaden foÈ r foÈ rpacknings-
band vaÈxer och att parterna var relativt svaga naÈr det gaÈ ller foÈ rpackningsband i plast, som vaÈxer
snabbt, medan de aÈr starkare paÊ staÊ lbandsomraÊdet, som laÊngsiktigt aÈr paÊ vaÈg nedaÊt. Det finns ett stort
antal verksamma konkurrenter och hindren foÈ r att ta sig in i den vaÈxande plastsektorn aÈr laÊga.

PaÊ basis av detta besloÈ t kommissionen att inte goÈ ra naÊgra invaÈndningar mot detta samriskfoÈ retag i den
form som det anmaÈldes och foÈ rklarade transaktionen foÈ renlig med den gemensamma marknaden och
med EES-avtalet.

Enso/Stora 57

Enso aÈr en internationell industrigrupp som huvudsakligen sysslar med virkesanskaffning och
pappersfoÈ rsaÈ ljning. Stora tillverkar massa, papper och kartong.

De tre produktmarknaderna som undersoÈ kningen huvudsakligen tog upp var marknaderna foÈ r
tidningspapper, journalpapper och vaÈtskekartong. Parterna haÈvdade att alla dessa marknader var
globala. Kommissionen medgav att vissa aspekter, t.ex. avvecklingen av tullar eventuellt, medfoÈ r att
marknaden gradvis vaÈxer utanfoÈ r EES-omraÊdet. Kommissionen ansaÊg dock inte att dessa faktorer var
tillraÈckliga foÈ r att visa detta paÊ ett slutgiltigt saÈ tt.

PaÊ marknaderna foÈ r tidningspapper och journalpapper skulle transaktionen leda till att det mesta av
tillgaÊngen koncentreras till de stoÈ rre leverantoÈ rerna. Kommissionen fann dock att det inte paÊ naÊgon av
de baÊda marknaderna fanns naÊgon oÈ verblick oÈ ver saÊdana nyckelparametrar som tillgaÊng och priser. De
stoÈ rsta koÈ parna verkade ocksaÊ ha ett visst utjaÈmnande marknadsinflytande. DaÈrfoÈ r fann kommissionen
att aÈndringen fraÊn sex till fem medlemmar i oligopolet inte var tillraÈckligt betydelsefull foÈ r att leda till
att en oligopolistisk dominerande staÈ llning skulle skapas eller staÈrkas.

PaÊ marknaden foÈ r vaÈtskekartong skulle det nya foÈ retaget bli den ledande tillverkaren inom EES-
omraÊdet med en mycket stor marknadsandel och endast begraÈnsad potentiell konkurrens. EfterfraÊgan
aÈr dock lika koncentrerad som utbudssidan och de viktigaste koÈ parnas utjaÈmnande marknadsin-
flytande, i synnerhet Tetra Pak, innebar att transaktionen inte skulle leda till att en marknadsdominans
uppkommer eller foÈ rstaÈrks paÊ marknaden foÈ r vaÈtskekartong.

Koncentrationen foÈ rklarades vara foÈ renlig med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel
8.2 i koncentrationsfoÈ rordningen utan villkor eller skyldigheter. Som svar paÊ kommissionens
invaÈndningar aÊtog sig parterna dock att tillhandahaÊ lla en prisskyddsmekanism foÈ r mindre kunder.
Varje prishoÈ jning som gaÈller den stoÈ rsta kunden skall procentuellt inte vara laÈgre aÈn prishoÈ jningarna
foÈ r mindre kunder. PaÊ samma saÈtt skall alla procentuella prisnedsaÈttningar till storkunder inte
oÈ verstiga de procentuella prisnedsaÈttningarna till de mindre kunderna. Parterna aÊtog sig ocksaÊ att efter
baÈsta foÈ rmaÊga underlaÈ tta att en tullfri kvot paÊ import av vaÈtskekartong infoÈ rs om detta begaÈrs av en
eller flera foÈ raÈdlare eller tillverkare inom gemenskapen. FoÈ r det tredje utfaÈste sig Enso att saÈ lja alla
sina intressen inom dessa verksamheter till Elopak. En saÊdan foÈ rsaÈ ljning skulle bemoÈ ta alla farhaÊgor
om att denna koppling skulle minska Elopaks utjaÈmnande marknadsinflytande. Kommissionen
noterade dessa aÊtaganden.

57 25.11.1998.
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3. Planerade koncentrationer som foÈ rklarats ofoÈ renliga med den gemensamma marknaden
enligt artikel 8.3 i koncentrationsfoÈ rordningen

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Parterna i den foÈ reslagna koncentrationen var CLT-UFA, ett samriskfoÈ retag mellan Bertelsmann AG
och Audiofina SA samt Kirch, den ledande leverantoÈ ren av biograffilm och TV-underhaÊ llning i
Tyskland. De skulle ha foÈ rvaÈrvat gemensam kontroll oÈ ver den tyska betal-TV-leverantoÈ ren Premiere
och det tyska foÈ retaget BetaDigital. I en andra etapp av transaktionen skulle CLT-UFA, Kirch och
Deutsche Telekom ha tagit oÈ ver det tyska foÈ retaget BetaResearch. Koncentrationerna anmaÈldes var
foÈ r sig men handlades senare parallellt eftersom de tillsammans skapar ett regelram foÈ r digital betal-
TV i Tyskland.

Efter en foÈ rsta granskning av transaktionen drog kommissionen slutsatsen att de foÈ reslagna
transaktionerna skulle ha lett till att en dominerande staÈ llning skapats eller staÈrkts paÊ marknaderna
foÈ r betal-TV, tekniska tjaÈnster foÈ r betal-TV samt kabelnaÈt.

FoÈ r naÈrvarande aÈr Premiere och DF1 de enda leverantoÈ rerna av betal-TV i Tyskland. Genom
sammangaÊendet skulle Premiere ha faÊ tt en dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r betal-TV i
Tyskland och inom det tyskspraÊkiga omraÊdet. Vad gaÈller marknaden foÈ r tekniska tjaÈnster foÈ r betal-TV
skulle BetaDigital ha uppnaÊ tt en bestaÊende dominerande staÈ llning paÊ denna marknad inom
satellitsektorn. Vad betraÈ ffar kabelnaÈtmarknaden innehar Deutsche Telekom fortsatt en dominerande
staÈ llning eftersom den kontrollerar lejonparten av kabelnaÈtet paÊ naÈtnivaÊ 3. Kabel-TV-utsaÈndningar
sker paÊ naÈtnivaÊ 3 och naÈtnivaÊ 4 inom kabelnaÈtet. PaÊ naÈtnivaÊ 3 betjaÈnar Deutsche Telekom 16,5
miljoner av totalt 18,5 miljoner kabel-TV-hushaÊll.

PaÊ ett mycket sent stadium i foÈ rfarandet foÈ reslog parterna flera aÊtaganden avseende betal-TV-
program, dekoderteknik och en eventuell marknadsfoÈ ring av Premieres utbud via kabeloperatoÈ rer.
Parterna kopplade dock samman den eventuella marknadsfoÈ ringen av Premieres program med vissa
laÊngtgaÊende begraÈnsningar, vilket skulle ha uteslutit alla realistiska moÈ jligheter till att en alternativ
program- och foÈ rsaÈ ljningsplattform skulle ha uppstaÊ tt inom kabelnaÈtet. Dessa aÊtaganden var inte
tillraÈckliga foÈ r att medfoÈ ra ett godkaÈnnande av de baÊda transaktionerna.

Efter att ha slutfoÈ rt en ingaÊende undersoÈ kning av dessa planerade koncentrationer besloÈ t
kommissionen att foÈ rbjuda baÊda transaktionerna.

C Ð Beslut enligt artikel 2.4 i koncentrationsfoÈ rordningen (aÈ renden om
samriskfoÈ retag)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Den svenska teleoperatoÈ ren Telia, den norska teleoperatoÈ ren Telenor samt det norska foÈ rlags- och
programfoÈ retaget Schibsted bildade ett samriskfoÈ retag foÈ r att tillhandahaÊ lla InternettjaÈnster via
naÈtgraÈnsstationer och utforma webbplatser. InternettjaÈnster via naÈtgraÈnsstationer goÈ r att anvaÈndare

58 27.5.1998.
59 27.5.1998.
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kan naÊ programutbudet enklare. AnvaÈndaren faÊr programutbudet, som tillhandahaÊ lls av denna typ av
tjaÈnsteleverantoÈ rer eller en tredje part, antingen gratis eller foÈ r en avgift.

TvaÊ marknader fick undersoÈ kas i enlighet med artikel 2.4. Marknaden foÈ r webbplatsutformning daÈr
baÊde samriskfoÈ retaget och de tvaÊ moderfoÈ retagen var verksamma och marknaden foÈ r leverans av
uppringbara InternetanslutningstjaÈnster daÈr baÊde Telia och Telenor (genom sin andel i det svenska
telefoÈ retaget Telenordia) aÈr verksamma.

Till foÈ ljd av moderfoÈ retagens och samriskfoÈ retagets mycket modesta gemensamma marknadsandelar
paÊ marknaden foÈ r webbplatsutformning drog kommissionen slutsatsen att transaktionen inte skulle
medfoÈ ra naÊgon stoÈ rre begraÈnsning av konkurrensen aÈven om moderfoÈ retagen skulle koordinera sina
verksamheter.

BetraÈffande den svenska marknaden foÈ r uppringbara Internetanslutningar fann kommissionen att den
karaktaÈriserades av stor tillvaÈxt, laÊga hinder foÈ r nya foÈ retag och laÊga kostnader i samband med en
oÈ vergaÊng. AÈ ven om Telias och Telenordias sammanlagda andelar var relativt omfattande utvisade
kommissionens undersoÈ kning att deras betydelse var begraÈnsad paÊ en marknad stadd i stark tillvaÈxt
och att marknadsstrukturen inte fraÈmjade naÊgon samordning av konkurrensbeteendet. Kommissionen
drog daÈrfoÈ r slutsatsen att moderfoÈ retagen sannolikt inte koordinerar sitt konkurrensbeteende paÊ

denna marknad.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation (BankAmerica), som kontrollerades av BankAmerica
Corporation, och Capital Communications CDPQ inc. (CDPQ), ett dotterbolag till Caisse de depoÃ t
et placement du Quebec, planerade att genom ett foÈ r aÈndamaÊlet bildat foÈ retag (Exante) foÈ rvaÈrva
gemensam kontroll oÈ ver Numericable Holding (NCH) tillsammans med Canal+. NCH driver kabel-
TV-naÈt i Frankrike.

Inga negativa effekter paÊ konkurrensen befanns uppstaÊ i Frankrike till foÈ ljd av transaktionen eftersom
varken Bank America eller CDPQ var verksamma paÊ naÊgon dylik marknad. Kommissionen slog dock
fast i sin undersoÈ kning att transaktionen skulle riskera att framkalla en samordning paÊ den spanska
betal-TV-marknaden som en foÈ ljd av moderfoÈ retagens intressen paÊ denna marknad.

I Spanien innehar Canal+ gemensam kontroll (tillsammans med Prisa) oÈ ver Sogecable, ett foÈ retag med
mycket stark marknadsstaÈ llning paÊ betal-TV-marknaden som aÈven aÈr en mycket viktig program-
distributoÈ r (med ensamraÈttigheter fraÊn de flesta stora filmstudiorna i Hollywood och det har ocksaÊ de
mest omfattande saÈndningsraÈttigheterna foÈ r fotbollsmatcher paÊ betal-TV). AÊ andra sidan verkar
BankAmerica och CDPQ ocksaÊ paÊ betal-TV-marknaden med samriskfoÈ retaget Cableuropa, en
auktoriserad kabelbetal-TV- och teletjaÈnstoperatoÈ r i 14 regioner i Spanien.

Kommissionen ansaÊg inte att Sogecables och Cableuropas hade naÊgra moÈ jligheter att skapa horisontell
samordning eftersom det sistnaÈmnda foÈ retaget, som aÈr nytt paÊ den spanska betal-TV-marknaden,
ansaÊgs vara i en fas daÊ det maÊste locka till sig saÊ maÊnga abonnenter som moÈ jligt och foÈ ljaktligen vara
angelaÈget om att konkurrera prismaÈssigt. Den produkt som erbjuds av Cableuropa skiljer sig dessutom
fraÊn den som erbjuds av Sogecable eftersom den bestaÊr av ett paket av tjaÈnster som kan koÈ pas separat
(Internet, telefoni och betal-TV). Kommissionen drog dock slutsatsen att transaktionen skulle ge

60 3.12.1998.
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upphov till allvarliga konkurrensproblem vad gaÈ ller den vertikala relationen mellan Cableuropa och
Sogecable, d.v.s. leverans av programmaterial och Cableuropas moÈ jligheter till foÈ rdelaktig behandling.

FoÈ r att bemoÈ ta dessa farhaÊgor aÊtog sig Canal+ och Sogecable att alla foÈ rhandlingar med spanska
kabeloperatoÈ rer om TV-serier och andra program som de har distributionsraÈttigheter till skall ske paÊ

ett raÈttvist saÈ tt och utan diskriminering i oÈ verensstaÈmmelse med EG:s och medlemsstaternas
konkurrensregler. Samma principer skulle ocksaÊ gaÈ lla daÊ ensamraÈttigheter eventuellt beviljas. Dessa
aÊtaganden skulle gaÈlla saÊ laÈnge villkoren paÊ den spanska marknaden och de anmaÈlande parternas
aktieandelar i Sogecable, Cableuropa och Numericable aÈ r mer eller mindre ofoÈ raÈ ndrade.
Kommissionen ansaÊg att dessa aÊtaganden aÈr ett starkt motiv foÈ r Canal+ och dess dotterbolag att
avstaÊ fraÊn diskriminering och i staÈ llet behandla de kabelbetal-TV-operatoÈ rer paÊ betal-TV-marknaden
som behoÈ ver program som aÈgs av Canal+ paÊ ett raÈ ttvist och likvaÈrdigt saÈ tt.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) och AT&T, tvaÊ av vaÈrldens stoÈ rsta teleoperatoÈ rer, laÈmnade in ett
foÈ rslag om bildande av ett samriskfoÈ retag som skall tillhandahaÊ lla en rad olika teletjaÈnster till
multinationella foÈ retagskunder och internationella naÈtoperatoÈ rstjaÈnster till andra naÈtoperatoÈ rer.
Kommissionen inledde en ingaÊende granskning och koncentrerade sig paÊ samriskfoÈ retagets effekter paÊ

flera globala telemarknader och vissa telemarknader i FoÈ renade kungariket.

Efter en preliminaÈr granskning uppmaÈrksammade kommissionen vissa konkurrensproblem med
anledning av parternas sammanlagda marknadsandelar paÊ marknaderna foÈ r globala teletjaÈnster
avsedda foÈ r stora multinationella foÈ retag samt internationella naÈtoperatoÈ rstjaÈnster. Kommissionen
fann dessutom att samriskfoÈ retaget eventuellt skulle leda till att marknadsdominans skapas eller
foÈ rstaÈrkas foÈ r vissa teletjaÈnster i FoÈ renade kungariket.

I enlighet med artikel 2.4 granskar kommissionen potentiella samordningsaspekter i FoÈ renade
kungariket vad gaÈ ller ACC (helaÈgt dotterbolag till AT&T och BT), och Telewest, som AT&T kommer
att kontrollera gemensamt med TCI. Kommissionens undersoÈ kning aÈr aÈnnu inte slutfoÈ rd.

D Ð Kommissionens beslut

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

1.1. Beslut enligt artikel 6.1 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

AÈ rende nr Namn Datum foÈ r beslutOffentliggjort i

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15.1.1998 EGT C 18, 21.1.1998, s. 9

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK ± DM
DATA

15.1.1998 EGT C 46, 11.2.1998, s. 4

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15.1.1998 EGT C 83, 18.3.1998, s. 4

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15.1.1998 EGT C 32, 30.1.1998, s. 5

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15.1.1998 EGT C 49, 14.2.1998, s. 14

61 FoÈ ljande aÊtaganden som gjordes av parterna i koncentrationen godkaÈndes den 30 mars 1999 paÊ grundval av
artikel 8.2 i koncentrationsfoÈ rordningen och artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget.
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IV/M.1071 SPAR / PRO 15.1.1998 EGT C 49, 14.2.1998, s. 13

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (se ECSC.1264) 15.1.1998 EGT C 46, 11.2.1998, s. 4

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20.1.1998 EGT C 39, 6.2.1998, s. 19

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21.1.1998

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22.1.1998 EGT C 32, 30.1.1998, s. 6

IV/M.1061 ING / BBL 22.1.1998 EGT C 40, 7.2.1998, s. 10

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22.1.1998 EGT C 83, 18.3.1998, s. 4

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26.1.1998 EGT C 136, 1.5.1998, s. 19

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27.1.1998 EGT C 149, 15.5.1998, s. 4

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28.1.1998 EGT C 101, 3.4.1998, s 31

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28.1.1998 EGT C 97, 31.3.1998, s. 8

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28.1.1998 EGT C 48, 13.2.1998, s. 5

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29.1.1998 EGT C 92, 27.3.1998, s. 16

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29.1.1998 EGT C 49, 14.2.1998, s. 13

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29.1.1998 EGT C 116, 16.4.1998, s. 2

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29.1.1998 EGT C 53, 20.2.1998, s. 7

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29.1.1998 EGT C 37, 4.2.1998, s. 4

IV/M.1056 STINNES / BTL 4.2.1998 EGT C 58, 24.2.1998, s. 6

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4.2.1998 EGT C 188, 17.6.1998, s. 4

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4.2.1998 EGT C 92, 27.3.1998, s. 16

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4.2.1998

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6.2.1998 EGT C 65, 28.2.1998, s. 11

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6.2.1998 EGT C 70, 6.3.1998, s. 14

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6.2.1998 EGT C 97, 31.3.1998, s. 8

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12.2.1998 EGT C 144, 9.5.1998, s. 4

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13.2.1998 EGT C 71, 7.3.1998, s. 26

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16.2.1998 EGT C 92, 27.3.1998, s. 17

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16.2.1998 EGT C 81, 17.3.1998, s. 5

IV/M.1090 GRE / PPP 16.2.1998 EGT C 168, 3.6.1998, s. 12

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16.2.1998 EGT C 208, 4.7.1998, s. 2

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23.2.1998 EGT C 93, 28.3.1998, s. 23

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (se ocksaÊ M.501) 26.2.1998 EGT C 181, 12.6.1998, s. 3

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26.2.1998 EGT C 79, 14.3.1998, s. 3

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26.2.1998 EGT C 85, 20.3.1998, s. 2

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3.3.1998

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4.3.1998 EGT C 116, 16.4.1998, s. 3

IV/M.1108 SBG / SBV 4.3.1998 EGT C 149, 15.5.1998, s. 4

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9.3.1998 EGT C 92, 27.3.1998, s. 17

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10.3.1998 EGT C 125, 23.4.1998, s. 7

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10.3.1998 EGT C 205, 1.7.1998, s. 3

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10.3.1998 EGT C 219, 15.7.1998, s. 9
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IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10.3.1998 EGT C 85, 20.3.1998, s. 2

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10.3.1998 EGT C 97, 31.3.1998, s. 9

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17.3.1998 EGT C 142, 7.5.1998, s. 15

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18.3.1998 EGT C 123, 22.4.1998, s. 3

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23.3.1998 EGT C 128, 25.4.1998, s. 21

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23.3.1998 EGT C 156, 21.5.1998, s. 11

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24.3.1998 EGT C 172, 6.6.1998, s. 17

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24.3.1998 EGT C 154, 19.5.1998, s. 5

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2.4.1998

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2.4.1998 EGT C 144, 9.5.1998, s. 4

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14.4.1998 EGT C 150, 16.5.1998, s. 2

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15.4.1998 EGT C 225, 18.7.1998, s. 3

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21.4.1998 EGT C 165, 30.5.1998, s. 7

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23.4.1998 EGT C 175, 9.6.1998, s. 5

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23.4.1998 EGT C 205, 1.7.1998, s. 3

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24.4.1998 EGT C 154, 19.5.1998, s. 5

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28.4.1998 EGT C 162, 28.5.1998, s. 4

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28.4.1998 EGT C 272, 1.9.1998, s. 5

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29.4.1998 EGT C 188, 17.6.1998, s. 4

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29.4.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 5

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6.5.1998 EGT C 211, 7.7.1998, s. 3

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7.5.1998 EGT C 353, 19.11.1998, s. 9

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8.5.1998 EGT C 246, 6.8.1998, s. 4

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14.5.1998 EGT C 212, 8.7.1998, s. 5

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15.5.1998 EGT C 181, 12.6.1998, s. 3

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18.5.1998 EGT C 212, 8.7.1998, s. 5

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19.5.1998 EGT C 212, 8.7.1998, s. 6

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19.5.1998 EGT C 211, 7.7.1998, s. 17

IV/M.1132 BT / ESB 19.5.1998 EGT C 307, 7.10.1998, s. 5

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (Se EKSG 12)

19.5.1998 EGT C 208, 4.7.1998, s. 2

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19.5.1998 EGT C 213, 9.7.1998, s. 3

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25.5.1998 EGT C 272, 1.9.1998, s. 6

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25.5.1998 EGT C 225, 18.7.1998, s. 3

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25.5.1998 EGT C 186, 16.6.1998, s. 6

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25.5.1998 EGT C 192, 19.6.1998, s. 4

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26.5.1998 EGT C 280, 9.9.1998, s. 5

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26.5.1998 EGT C 177, 10.6.1998, s. 14

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28.5.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 5

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28.5.1998 EGT C 307, 7.10.1998, s. 5

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28.5.1998 EGT C 268, 27.8.1998, s. 8

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2.6.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 7
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IV/M.931 NESTE / IVO 2.6.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 4

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3.6.1998

IV/M.1154 MC DERMOTT /ETPM
(DECONCENTRATION)

4.6.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 3

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4.6.1998 EGT C 272, 1.9.1998, s. 5

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11.6.1998 EGT C 219, 15.7.1998, s. 9

IV/M.1162 GE / BAYER 11.6.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 6

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11.6.1998

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11.6.1998 EGT C 212, 8.7.1998, s. 6

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12.6.1998 EGT C 239, 30.7.1998,s. 17

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15.6.1998 EGT C 16, 21.1.1999, s. 8

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18.6.1998 EGT C 239, 30.7.1998,s. 18

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18.6.1998 EGT C 213, 9.7.1998, s. 3

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18.6.1998 EGT C 218, 14.7.1998, s. 4

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18.6.1998 EGT C 342, 10.11.1998,s. 3

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19.6.1998 EGT C 217, 11.7.1998, s. 8

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19.6.1998 EGT C 239, 30.7.1998, s. 17

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23.6.1998 EGT C 394, 17.12.1998, s. 20

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23.6.1998

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23.6.1998 EGT C 222, 16.7.1998,s. 14

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24.6.1998 EGT C 253, 12.8.1998, s. 3

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24.6.1998 EGT C 336, 4.11.1998,s. 11

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24.6.1998 EGT C 267, 26.8.1998,s. 18

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26.6.1998 EGT C 280, 9.9.1998, s. 5

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26.6.1998 EGT C 307, 7.10.1998, s. 3

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30.6.1998 EGT C 236, 28.7.1998, s. 9

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30.6.1998 EGT C 238, 29.7.1998, s. 8

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30.6.1998 EGT C 265, 22.8.1998,s. 28

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2.7.1998 EGT C 286, 15.9.1998, s. 5

IV/M.1198 BAE / SAAB 3.7.1998 EGT C 41, 16.2.1999, s. 3

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3.7.1998

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6.7.1998 EGT C 253, 12.8.1998, s. 4

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6.7.1998 EGT C 239, 30.7.1998,s. 16

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6.7.1998 EGT C 267, 26.8.1998,s. 18

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 9

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT /STONE CONTAINERS 8.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 8

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9.7.1998 EGT C 275, 3.9.1998, s. 3

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13.7.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 4

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (Se IV/M.695) 14.7.1998 EGT C 228, 21.7.1998, s. 4

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 7

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 9
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IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20.7.1998 EGT C 253, 12.8.1998, s. 4

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20.7.1998 EGT C 280, 9.9.1998, s. 4

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20.7.1998

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 8

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24.7.1998 EGT C 280, 9.9.1998, s. 3

IV/M.1226 GEC / GPTH 27.7.1998 EGT C 252, 11.8.1998, s. 10

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC /SAFA
GALENICA SA

27.7.1998 EGT C 280, 9.9.1998, s. 4

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30.7.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 5

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30.7.1998 EGT C 268, 27.8.1998, s. 8

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31.7.1998

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4.8.1998 EGT C 324, 22.10.1998, s. 5

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5.8.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 4

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7.8.1998 EGT C 282, 11.9.1998, s. 5

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7.8.1998 EGT C 282, 11.9.1998, s. 2

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11.8.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 3

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11.8.1998 EGT C 282, 11.9.1998, s. 2

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14.8.1998 EGT C 306, 6.10.1998,s. 11

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18.8.1998 EGT C 16, 21.1.1999, s. 8

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18.8.1998 EGT C 289, 17.9.1998,s. 10

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21.8.1998 EGT C 392, 16.12.1998, s. 10

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21.8.1998 EGT C 403, 23.12.1998,s. 3

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21.8.1998 EGT C 281, 10.9.1998, s. 8

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21.8.1998 EGT C 289, 17.9.1998,s. 10

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24.8.1998 EGT C 369, 28.11.1998,s. 9

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24.8.1998 EGT C 385, 11.12.1998,s. 4

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24.8.1998 EGT C 286, 15.9.1998, s. 5

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27.8.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 3

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27.8.1998

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28.8.1998 EGT C 306, 6.10.1998,s. 12

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31.8.1998 EGT C 288, 16.9.1998, s. 5

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31.8.1998

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3.9.1998

IV/M.1276 NEC / PBN 3.9.1998 EGT C 307, 7.10.1998, s. 3

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3.9.1998 EGT C 344, 12.11.1998,s. 7

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14.9.1998 EGT C 309, 9.10.1998, s. 8

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14.9.1998 EGT C 306, 6.10.1998,s. 11

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18.9.1998 EGT C 385, 11.12.1998,s. 4

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18.9.1998 EGT C 309, 9.10.1998, s. 7

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18.9.1998 EGT C 338, 6.11.1998,s. 10

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21.9.1998 EGT C 308, 9.10.1998, s. 9
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IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24.9.1998

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28.9.1998

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28.9.1998

IV/M.1221 REWE / MEINL 28.9.1998 EGT C 303, 2.10.1998, s. 8

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (Se ECSC.1282) 29.9.1998

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30.9.1998 EGT C 336, 4.11.1998,s. 11

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30.9.1998

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5.10.1998 EGT C 336, 4.11.1998,s. 10

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6.10.1998 EGT C 394, 17.12.1998, s. 20

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8.10.1998 EGT C 336, 4.11.1998,s. 10

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22.10.1998 EGT C 384, 10.12.1998,s. 9

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23.10.1998 EGT C 331, 29.10.1998, s. 21

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23.10.1998 EGT C 17, 22.1.1999, s. 2

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23.10.1998 EGT C 372, 2.12.1998,s. 10

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23.10.1998 EGT C 361, 24.11.1998, s. 15

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28.10.1998 EGT C 4, 7.1.1999, s. 8

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28.10.1998

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30.10.1998

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30.10.1998

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30.10.1998 EGT C 385, 11.12.1998,s. 5

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6.11.1998 EGT C 345, 13.11.1998 s. 3

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6.11.1998 EGT C 355, 20.11.1998, s. 32

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9.11.1998

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9.11.1998 EGT C 385, 11.12.1998,s. 5

IV/M.1331 ING / BHF 16.11.1998

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17.11.1998 EGT C 19, 23.1.1999, s. 22

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17.11.1998 EGT C 24, 29.1.1999, s. 25

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23.11.1998

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24.11.1998 EGT C 405, 24.12.1998, s. 15

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24.11.1998 EGT C 400, 22.12.1998,s. 6

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27.11.1998 EGT C 34, 9.2.1999, s. 6

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3.12.1998

IV/M.1252 AT&T/TCI 4.12.1998

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7.12.1998

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7.12.1998 EGT C 11, 15.1.1999, s. 4

IV/M.1305 EUROSTAR 9.12.1998

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9.12.1998 EGT C 29, 4.2.1999, s. 22

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9.12.1998 EGT C 32, 6.2.1999, s. 5

IV/M.1293 BP / AMOCO 11.12.1998

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11.12.1998 EGT C 25, 30.1.1999, s. 18

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14.12.1998

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16.12.1998 EGT C 32, 6.2.1999, s. 6
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IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16.12.1998

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17.12.1998

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18.12.1998

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18.12.1998

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21.12.1998 EGT C 17, 22.1.1999, s. 2

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21.12.1998

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21.12.1998 EGT C 36, 10.2.1999, s. 16

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21.12.1998

IV/M.1368 FORD / ZF 21.12.1998 EGT C 32, 6.2.1999, s. 5

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22.12.1998 Art. 6.1 b

JV.2 ENEL / FT / DT 26.5.1998

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27.5.1998

JV.2 ENEL / FT / DT 22.6.1998

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3.7.1998

JV.3 BT / AIRTEL 8.7.1998

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4.8.1998

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11.8.1998

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11.8.1998

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14.8.1998

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18.8.1998

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15.9.1998

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28.9.1998

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26.11.1998

JV.15 BT / AT&T 3.12.1998

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11.12.1998

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22.12.1998

1.2. Beslut enligt artikel 8 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

AÈ rende nr Namn Datum foÈ r
beslut

Offentliggjort i

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4.2.1998

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11.2.1998

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6.5.1998

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20.5.1998

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27.5.1998

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27.5.1998
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M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8.7.1998

M.969 A. P. MOLLER (foÈ rfarande enligt art. 14) 12.10.1998

M.1157 SKANSKA / SCANCEM ( Se IV/M.695) 11.11.1998

M.1225 ENSO / STORA 25.11.1998

2. Beslut enligt artikel 66 i EKSG-foÈ rdraget

AÈ rende nr Namn Datum foÈ r beslut

ECSC.1260 USINOR / FAFER 19.1.1998

ECSC.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9.2.1998

ECSC.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (se M.1076) 20.2.1998

ECSC.1278 THYSSEN / KRUPP (Se IV/M.1080) 2.6.1998

ECSC.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10.6.1998

ECSC.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG
ANTHRAZIT

29.7.1998

ECSC.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF +
RECYCLING

18.9.1998

ECSC.1282 USINOR / FINARVEDI (Se IV/M.1203) 29.9.1998

ECSC.1289 BS / LAYDE 7.12.1998

ECSC.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (Se IV/M.1014) 14.12.1998

E Ð Pressmeddelanden

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

1.1. Beslut enligt artikel 6.1 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

Referens Datum AÈ mne

IP/98/38 15.1.1998 Kommissionen godkaÈ nner ARBED/ACERALLA:s foÈ rvaÈ rv av
ARISTRAIN STEEL-koncernen

IP/98/46 19.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r att SPAR Handels AG/ITM-koncernen
foÈ rvaÈrvar en del av PRO-koncernen

IP/98/47 19.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r att SPAR Handels AG/ITM-koncernen
foÈ rvaÈrvar PFANNKUCH-koncernen

IP/98/48/ 19.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Mannesmanns oÈ vertagande av
kontrollen oÈ ver den italienska teleoperatoÈ ren INFOSTRADA

IP/98/49 19.1.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Eastman
Kodak och Sun Chemical inom sektorn foÈ r grafisk konst

IP/98/50 19.1.1998 Kommissionen godkaÈnner en foÈ retagskoncentration inom sektorn foÈ r
informationsteknik i Danmark

IP/98/51 19.1.1998 Kommissionen beslutar att inleda en foÈ rdjupad undersoÈ kning av bildandet
av ett samriskfoÈ retag mellan Wienerberger och Cremer & Breuer

IP/98/57 20.1.1998 Kommissionen godkaÈnner Usinors oÈ vertagande av kontrollen oÈ ver
Fabrique de Fer de Charleroi

IP/98/73 22.1.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag inom den
kliniska sektorn
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IP/98/74 22.1.1998 Kommissionen beslutar att utfoÈ ra en ingaÊende undersoÈ kning av den
planerade koncentrationen mellan Price Waterhouse och Coopers &
Lybrand

IP/98/77 22.1.1998 Kommissionen inleder en foÈ rdjupad undersoÈ kning i aÈ rendet
BERTELSMANN / KIRCH /PREMIERE

IP/98/78 23.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Dow Jones och NBC

IP/98/83 26.1.1998 Kommissionen godkaÈnner ING GROEP:s oÈ vertagande av hela kontrollen
oÈ ver Banque Bruxelles Lambert/Bank Brussel Lambert

IP/98/97 28.1.1998 Kommissionen godkaÈ nner tvaÊ koncentrationer som paÊ verkar
kontrollsituationen i CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (en
kabeloperatoÈ r i Katalonien)

IP/98/98 29.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Matra BAe Dynamics foÈ rvaÈrv av 30 %
av aktierna i Daimler Benz Aerospaces missilverksamhet

IP/98/101 30.1.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan DFO
och Scandlines med syftet att sammanslaÊ deras faÈrjetrafik oÈ ver OÈ stersjoÈ n

IP/98/102 30.1.1998 Kommissionen godkaÈnner Banque Paribas Belgiques oÈ vertagande av hela
kontrollen oÈ ver Banque Paribas Nederland

IP/98/104 30.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Ecias oÈ vertagande av Bertrand Faure

IP/98/105 30.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag inom
datautbildning, ºFuturekids Deutschlandº, mellan Burda och Bertelsmann

IP/98/106 30.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Metallgesellschaft AG:s foÈ rvaÈrv av
KloÈ ckner Chemiehandel GmbH

IP/98/107 30.1.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r BOMBARDIER:s foÈ rvaÈ rv av
DEUTSCHE WAGGONBAU AG

IP/98/129 5.2.1998 Kommissionen godkaÈnner Thomsons foÈ rvaÈrv av Fritidsresor

IP/98/130 5.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Alpitours foÈ rvaÈrv av Francorosso under
gemensam kontroll av IFIL och familjen Isoardi

IP/98/131 5.2.1998 Kommissionen godkaÈnner Stinnes foÈ rvaÈrv av BTL fraÊn Finnlines

IP/98/132 5.2.1998 Kommissionen beslutar att inleda en ingaÊende undersoÈ kning av den
planerade koncentrationen mellan KPMG och Ernst & Young

IP/98/137 9.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r PromodeÁs foÈ rvaÈrv av Catteau inom
detaljhandelssektorn

IP/98/138 9.2.1998 Kommissionen godkaÈnner PROMODES foÈ rvaÈrv av SIMAGO, S.A. inom
sektorn foÈ r detaljhandel med livsmedel i Spanien

IP/98/139 9.2.1998 Kommissionen godkaÈnner SocieÂteÂ GeÂneÂrales foÈ rvaÈrv av hela kontrollen
oÈ ver HAMBROS BANK

IP/98/152 12.2.1998 Kommissionen godkaÈ nner Mannesmanns foÈ rvaÈ rv av Philips
automatiseringskomponentverksamhet

IP/98/155 16.2.1998 Kommissionen godkaÈnner BP:s foÈ rvaÈrv av HuÈ ls Styrene Business

IP/98/156 17.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en fusion inom sektorn foÈ r privata
sjukfoÈ rsaÈkringar

IP/98/157 17.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan ZuÈ rich och
B.A.T. Industries verksamhet foÈ r finansiella tjaÈnster

IP/98/158 17.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en koncentration inom sektorn foÈ r lokal
och regional passagerartransport

IP/98/159 17.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r NestleÂs foÈ rvaÈrv av San Pellegrino

IP/98/166 18.2.1998 Kommissionen boÈ tfaÈ ller Samsung foÈ r foÈ rsenad anmaÈ lan av en
koncentration

IP/98/181 24.2.1998 Kommissionen godkaÈ nner Caterpi l lars foÈ rvaÈ rv av Perkins
dieselmotorverksamhet

IP/98/201 27.2.1998 Kommissionen godkaÈnner British Steels foÈ rvaÈrv av en del av aktierna i
Europipe
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IP/98/202 27.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r OTTO Versands foÈ rvaÈrv av ACTEBIS
Holding GmbH

IP/98/205 2.3.1998 Avfallshantering: den brittiska koncernen Shanks & McEwan traÈder in paÊ
den belgiska marknaden genom att foÈ rvaÈrva en del av den verksamhet som
utoÈ vas av koncernen Suez-Lyonnaise des Eaux

IP/98/206 2.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncernen CLT-UFA:s oÈ vertagande av
Havas IntermeÂdiation

IP/98/213 4.3.1998 Kommissionen beslutar att inleda en ingaÊende undersoÈ kning av den
planerade koncentrationen mellan WorldCom och MCI

IP/98/215 4.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r German Bayerische Vereinsbanks
foÈ rvaÈrv av Dutch real estate bank

IP/98/216 5.3.1998 Kommissionen godkaÈ nner koncentrationen mellan Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG) och Schweizerischer Bankverein (SBV)

IP/98/226 10.3.1998 Kommissionen godkaÈ nner samriskfoÈ retaget TRANSRAPID som
THYSSEN, ADTRANZ och SIEMENS bildat foÈ r att sammanslaÊ sina
verksamheter i fraÊga om magnetsvaÈvtaÊg

IP/98/230 10.3.1998 Wolters Kluwer och reed Elsevier har tillkaÈnnagett att de har oÈ vergett
planerna paÊ sin fusion paÊ grund av kommissionens invaÈndningar

IP/98/243 11.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncernen PINAULT-PRINTEMPS-
REDOUTEs oÈ vertagande av GUILBERT

IP/98/244 11.3.1998 Kommissionen har beslutat att haÈnskjuta en del av undersoÈ kningen av
PROMODES och SCHEMAVENTUNOs planerade foÈ rvaÈrv av GS till de
italienska myndigheterna foÈ r en ingaÊende undersoÈ kning. Kommissionen
har gett klartecken foÈ r resten av transaktionen

IP/98/248 12.3.1998 Kommissionen godkaÈnner en fusion inom sektorn foÈ r gjuteriutrustning

IP/98/249 12.3.1998 Kommissionen godkaÈ nner ett samriskfoÈ retag inom den moderna
detaljhandelssektorn (laÊgprisbutiker) i Italien

IP/98/252 13.3.1998 Kommissionens godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
CEREOL/EBS och SOFIPROTEOL inom sektorn foÈ r malning av
oljefroÈ n samt oljeproduktion

IP/98/261 18.3.1998 Kommissionen godkaÈnner EDF:s foÈ rvaÈrv av aktier i ESTAG

IP/98/264 19.3.1998 Kommissionen har godkaÈnt bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Sanofi
och Bristol Myers Squibb foÈ r tvaÊ nya laÈkemedel

IP/98/265 19.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan NORTEL och
NORWEB inom telesektorn

IP/98/268 24.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Compaqs foÈ rvaÈrv av Digital

IP/98/269 24.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en fusion mellan hotellkoncerner

IP/98/293 26.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Tarmac och Bovis foÈ r uthyrning av fabriker i FoÈ renade kungariket

IP/98/294 26.3.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag inom
musik- och bokhandelsbranschen i FoÈ renade kungariket

IP/98/318 3.4.1998 Kommissionen godkaÈnner koncentrationen mellan ROYAL BANK OF
CANADA (RBC) och BANK OF MONTREAL (BMO)

IP/98/326 3.4.1998 Kommissionen godkaÈ nner NestleÂ s foÈ rvaÈ rv av Spillers hund- och
kattmatsverksamhet fraÊn Dalgety

IP/98/332 6.4.1998 Kommissionen beslutar att Deutags och Ilbaus samriskfoÈ retag i form av en
asfaltanlaÈggning inte aÈr en fusion

IP/98/362 17.4.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan ARAG
och Winterthur i Schweiz

IP/98/363 17.4.1998 Kommissionen godkaÈnner att Rhodianyl, ett dotterbolag till RhoÃ ne-
Poulenc, foÈ rvaÈrvar Novalis och Nyltech

IP/98/366 21.4.1998 Wienerberger och Cremer & Breuer aÊ terkallar sin anmaÈ lan av sin avsikt
att bilda ett samriskfoÈ retag

IP/98/369 23.4.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r OWENS-ILLINOIS foÈ rvaÈrv av BTR
PACKAGING tack vare OWENS-ILLINOIS aÊtaganden
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IP/98/370 24.4.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r GeÂneÂrales de Frances oÈ vertagande av
Royal Nederland Verzekeringsgroep

IP/98/371 24.4.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Assicurazioni Generali S.p.A.:s foÈ rvaÈrv
av AMB, GPA och Proxima

IP/98/389 29.4.1998 Kommissionen godkaÈ nner samriskfoÈ retaget GE SEACO mellan
GE Capital Services och Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.4.1998 Kommissionen godkaÈnner tre investeringsbankers koÈ p av BTR:s Formica-
verksamhet

IP/98/391 30.4.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Banque
Bruxelles Lambert och American Express inom affaÈrsresesektorn i
Belgien och Luxemburg

IP/98/414 7.5.1998 Kommissionen godkaÈnner koncentrationen mellan Commercial Union och
General Accident

IP/98/419 11.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r att Allianz oÈ vertar Assurances
GeÂneÂrales de France paÊ villkor att vissa aÊ taganden fullgoÈ rs

IP/98/420 11.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r DSM N.V.:s foÈ rvaÈrv av Gist Brocades by
DSM N.V. med stoÈ d av koncentrationsfoÈ rordningen

IP/98/439 15.5.1998 Kommissionen godkaÈnner KOCH:s foÈ rvaÈ rv av EUROSPLITTER:s
oljeraffinaderiverksamhet

IP/98/448 19.5.1998 Kommissionen godkaÈnner GEC Alstholms foÈ rvaÈrv av Cegelec

IP/98/464 26.5.1998 Kommissionen godkaÈnner Alcatels och Thomson SA:s foÈ rvaÈrv av den
gemensamma kontrollen oÈ ver Thomson C.S.F.

IP/98/465 28.5.1998 Kommissionen godkaÈ nner en fusion i de belgiska bank- och
foÈ rsaÈkringssektorerna mellan Kredietbank, Cera, Fidelitas och ABB

IP/98/466 28.5.1998 Kommissionen godkaÈnner ett nytt foÈ retag inom mobiltelesektorn i
NederlaÈnderna

IP/98/467 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r VAW Aluminiums foÈ rvaÈrv av Reynolds
aluminiumverksamhet

IP/98/468 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r SHV Holdings N.V.:s foÈ rvaÈrv av ensam
kontroll oÈ ver Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH:s skrotverksamhet

IP/98/476 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag foÈ r tillhandahaÊllande
av Internet-tjaÈnster i Sverige

IP/98/478 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag mellan BT, ESB och
AIG foÈ r tillhandahaÊllande av teletjaÈnster i Irland

IP/98/479 28.5.1998 Kommissionen godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag inom
kreditfoÈ rsaÈkringssektorn i Finland

IP/98/480 28.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en foÈ retagskoncentration inom elsektorn
i Sverige

IP/98/481 28.5.1998 Kommissionen godkaÈnner Atochems foÈ rvaÈrv av Atohaas

IP/98/483 29.5.1998 Ko m m i s s i o n e n g o d k aÈ n n e r S t e y r- k o n c e r n e n s f oÈ r v aÈ r v a v
bilkomponentleverantoÈ ren Magna

IP/98/484 2.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r att Telecom Italia, Endesa och Union
Electrica Fenosa foÈ rvaÈrvar Telecommunications Madrid (CYC)

IP/98/491 2.6.1998 Kommissionen godkaÈnner Dan Transport of Denmarks foÈ rvaÈrv av Inter
Forward of Sweden

IP/98/493 2.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r det vaÈrldsledande aluminiumfoÈ retaget
Alcoas foÈ rvaÈrv av Alumax

IP/98/494 2.6.1998 Kommissionen haÈnskjuter beslutet angaÊende koncentrationen mellan
Vendex och KBB till de nederlaÈndska konkurrensmyndigheterna

IP/98/503 3.6.1998 Kommissionen godkaÈnner koncentrationen mellan IVO och NESTE

IP/98/504 3.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan THYSSEN och
KRUPP

IP/98/508 4.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r TECH DATA:s foÈ rvaÈ rv av
COMPUTER 2000
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IP/98/509 5.6.1998 Kommissionen godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
ALCATEL och THOMSON inom satellitsektorn

IP/98/511 8.6.1998 Kommissionen godkaÈ nner ETPM:s foÈ rvaÈ rv av tillgaÊ ngar av det
samriskfoÈ retag det bildat tillsammans med J. Ray

IP/98/528 12.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r samriskfoÈ retaget mellan BAYER AG
och GENERAL ELECTRIC inom kiselsektorn

IP/98/529 12.6.1998 Kommissionen godkaÈnner tvaÊ samriskfoÈ retag inom sektorn foÈ r finpapper

IP/98/527 12.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en fusion inom sektorn foÈ r
processkontrollutrustning

IP/98/533 16.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Arcos foÈ rvaÈrv av Union Texas

IP/98/526 12.6.1998 Kommissionen godkaÈnner RWE-DEA:s foÈ rvaÈrv av HuÈ ls AG:s tensid- och
fettverksamhet

IP/98/541 18.6.1998 Kommissionen godkaÈnner AXA-UAP-koncernens foÈ rvaÈ rv av ensam
kontroll oÈ ver foÈ rsaÈkringsbolaget Royale Belge

IP/98/549 19.6.1998 Kommissionen godkaÈnner Snecmas oÈ vertagande av Messier Dowty och av
IT-koncernens underhaÊ llsverksamhet

IP/98/550 19.6.1998 Kommissionen godkaÈnner Kingfischers foÈ rvaÈrv av de tyska eldetaljisterna
Wegert och ProMarkt

IP/98/552 22.6.1998 Kommissionen godkaÈnner CVC:s investeringar i Drum Holdings

IP/98/555 23.6.1998 Commission haÈnskjuter delvis aÈ rendet Krauss-Maffei/Wegmann till
Bundeskartellamt och ger i oÈ vrigt klartecken foÈ r den planerade
foÈ retagskoncentrationen

IP/98/557 23.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag inom telesektorn i
Italien

IP/98/566 24.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r DuPonts foÈ rvaÈrv av ensam kontroll oÈ ver
DMPC

IP/98/567 25.6.1998 Kommissionen godkaÈnner CHS:s foÈ rvaÈrv av Metrologie

IP/98/568 24.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r CITIGROUP-koncentrationen

IP/98/571 25.6.1998 Kommissionen godkaÈ nde bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Commune of Lucca, CREA och CGE inom sektorn foÈ r vattendistribution

IP/98/572 26.6.1998 Kommissionen godkaÈnner en oÈ kning av SocieÂteÂ GeÂneÂrales aktieinnehav i
Fortis AG

IP/98/573 26.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r FORTIS foÈ rvaÈrv av G-Bank

IP/98/576 26.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Johnson Controls foÈ rvaÈrv av Becker

IP/98/583 30.6.1998 Kommissionen godkaÈnner Deutsche Posts delaÈgarskap i DHL

IP/98/584 30.6.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Schweizerische RuÈ cks oÈ vertagande av
det nederlaÈndska foÈ rsaÈkringsbolaget NCM

IP/98/601 1.7.1998 Kommissionen godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag foÈ r
godshantering paÊ Londons flygplatser

IP/98/608 2.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r AKZO NOBEL:s foÈ rvaÈ rv av
COURTAULDS

IP/98/609 2.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Commercial Unions oÈ vertagande av
Berlinische Lebensversicherung AG

IP/98/624 3.7.1998 Kommissionen godkaÈnner Magneti Marellis aktieinnehav i Comnet

IP/98/633 6.7.1998 Kommissionen godkaÈnner CVC:s och CINVEN:s investering i KNP BT

IP/98/636 7.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag mellan MAERSK
AIR och LUFTFARTSVERKET

IP/98/642 8.7.1998 Kommissionen godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
MAERSK AIR och LUFTFARTSVERKET inom sektorn foÈ r
marktjaÈnster

IP/98/643 8.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Halliburton och
Dresser paÊ omraÊdet foÈ r oljefaÈ ltstjaÈnster
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IP/98/644 8.7.1998 Kommissionen godkaÈnner att Dana Corp. foÈ rvaÈrvar Echlin Inc.

IP/98/648 9.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Exxon Shell-samriskfoÈ retaget, med vissa
foÈ rbehaÊ ll

IP/98/655 13.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Kali+Salz/MdK/
Treuhand efter en ny undersoÈ kning

IP/98/662 14.7.1998 Kommissionen godkaÈnner VTOÈ B:s och Swisscoms foÈ rvaÈ rv av UTA
Telekom

IP/98/668 15.7.1998 Kommissionen inleder en ingaÊende undersoÈ kning av Skanskas foÈ rvaÈrv av
Scancem

IP/98/674 17.7.1998 Kommissionen godkaÈnner Ingram Micro Inc.:s foÈ rvaÈrv av Macrotron

IP/98/696 23.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Daimler-Benz
och Chrysler

IP/98/697 23.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Teksids och Norsk Hydros gemensamma
kontroll oÈ ver Meridian

IP/98/699 24.7.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan TPM
och TES inom sektorn foÈ r gasturbiner till industrin

IP/98/700 24.7.1998 Kommissionen godkaÈnner transaktionen mellan CARGILL Inc. och n.v.
VANDEMOORTELE International inom matoljesektorn

IP/98/712 28.7.1998 Kommissionen godkaÈnner en fusion inom sektorn foÈ r olefiner och
polyolefiner

IP/98/735 29.7.1998 Kommissionen godkaÈnner Alliance Unichems foÈ rvaÈrv av kontrollen oÈ ver
SAFA

IP/98/742 30.7.1998 Kommissionen haÈnskjuter aÈrendet gaÈ llande Alliance Unichems foÈ rvaÈrv av
den gemensamma kontrollen oÈ ver Unifarma Distribuzione till de
italienska myndigheterna

IP/98/747 31.7.1998 Kommissionen godkaÈnner Valeos foÈ rvaÈrv av en del av ITT Industries

IP/98/748 31.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Caisse de DeÂpoÃ ts et Placement de
Quebecs foÈ rvaÈrv av den gemensamma kontrollen oÈ ver Cableuropa

IP/98/749 3.8.1998 Kommissionen inleder en foÈ rdjupad undersoÈ kning av koncentrationen
mellan Enso och Stora

IP/98/754 5.8.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag mellan Wacker och
Air Products paÊ omraÊdet foÈ r dispergeringar och pulver

IP/98/756 6.8.1998 Kommissionen godkaÈnner en fusion inom elsektorn i Sverige

IP/98/758 10.8.1998 Kommissionen godkaÈnner Tyco LTD:s foÈ rvaÈrv av United States surgical
Corp.

IP/98/759 11.8.1998 Kommissionen godkaÈnner Glaverbels foÈ rvaÈ rv av PPG:s europeiska
flytglasverksamhet

IP/98/764 14.8.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Fuchs
Petrolub och DEA

IP/98/765 14.8.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av tvaÊ samriskfoÈ retag mellan Amoco,
Repsol, Iberdrola och Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.8.1998 Kommissionen ger groÈ nt ljus foÈ r bytet av kontrollen oÈ ver MSA
Acquisitions Co Ltd, som aÈger Roadchef-kedjan foÈ r motorvaÈgarnas
trafikeringsomraÊden i FoÈ renade kungariket

IP/98/769 18.8.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan ELF och
TEXACO paÊ omraÊdet kylvaÈtskor foÈ r motorer

IP/98/773 21.8.1998 Kommissionen godkaÈnner Kingfishers foÈ rvaÈrv av den franska detaljisten
BUT

IP/98/775 24.8.1998 Kommissionen godkaÈnner Northern Telecoms foÈ rvaÈrv av Bay Networks

IP/98/776 25.8.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r KKR Associates oÈ vertagande av Willis
Corroon Group

IP/98/777 25.8.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Rova,
Reko och Hanze foÈ r aÊ tervinning av plast

KONK. RAP. 1998

214 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



IP/98/779 25.8.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Volkswagens foÈ rvaÈrv av Rolls-Royce/
Bentley och Cosworth

IP/98/780 27.8.1998 Kommissionens ger klartecken foÈ r samriskfoÈ retaget Doyma mellan Havas
och Bertelsmann

IP/98/782 28.8.1998 Kommissionen godkaÈnner Paribas och JDC:s investeringar i Gerflor-
koncernen

IP/98/785 1.9.1998 Kommissionen godkaÈnner Parisbas och Ecureuil-Vies investeringar i
samriskfoÈ retaget ICD

IP/98/791 4.9.1998 Kommissionen godkaÈnner KNP BT:s foÈ rvaÈrv av Allium

IP/98/793 8.9.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag inom
fastighetssektorn i Sverige

IP/98/800 15.8.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ett samriskfoÈ retag mellan ABITIBI
CONSOLIDATED, NORSKE SKOG och HANSOL PAPER

IP/98/801 15.9.1998 Kommissionen godkaÈnner ett samriskfoÈ retag mellan Bosch och ZF
Friedrichshafen

IP/98/821 21.9.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Allied Signals offentliga koÈ panbud i
fraÊga om AMP

IP/98/822 21.9.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r BERKSHIRE HATHAWAY:s foÈ rvaÈrv
av GENERAL RE

IP/98/97 22.9.1998 Kommissionen godkaÈnner SEAGRAM:s foÈ rvaÈrv av POLYGRAM

IP/98/829 24.9.1998 Kommissionen godkaÈnner Continentals foÈ rvaÈrv av ITT:s broms- och
chassiverksamhet

IP/98/838 29.9.1998 Kommissionen inleder en foÈ rdjupad undersoÈ kning av Rewe-koncernens
planerade oÈ vertagande av Julius Meinl AG

IP/98/839 29.9.1998 Kommissionen godkaÈ nner en fus ion mellan de ital ienska
detaljhandelskoncernerna La Rinascente och Colmark

IP/98/840 29.9.1998 Kommissionen godkaÈnner en fusion inom sektorn foÈ r koÈ tt av fjaÈderfaÈ i
NederlaÈnderna

IP/98/841 28.9.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r en fusion mellan American Home
Products och Montsanto efter att parterna gjort vissa aÊtaganden

IP/98/856 1.10.1998 Kommissionen godkaÈnner Usinors delaÈgarskap i Finarvedi

IP/98/862 2.10.1998 Kommissionen godkaÈnner WOLESELEY:s oÈ vertagande av HALL & Co.
inom sektorn foÈ r foÈ rsaÈ ljning av byggmaterial i FoÈ renade kungariket

IP/98/863 2.10.1998 Kommissionen ger groÈ nt ljus foÈ r Pirellis foÈ rvaÈ rv av Siemens
energikabelverksamhet

IP/98/869 7.10.1998 Kommissionen godkaÈnner VOEST ALPINE:s och VOSSLOH:s foÈ rvaÈrv av
den gemensamma kontrollen oÈ ver VAE

IP/98/870 7.10.1998 Kommissionen ger groÈ nt l jus foÈ r HERCULES foÈ rvaÈ rv av
BETZDEARBORN

IP/98/880 9.10.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Framatomes foÈ rvaÈrv av Berg Electronics
inom sektorn foÈ r elektriska anslutningsdon

IP/98/929 23.10.1998 Kommissionen godkaÈnner att IVECO och RENAULT slaÊr ihop sina
verksamheter paÊ omraÊdet foÈ r busstillverkning

IP/98/931 26.10.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Marsh
McLennan och Sedgwick

IP/98/932 26.10.1998 Kommissionen ger groÈ nt ljus foÈ r KODAK:s foÈ rvaÈ rv av en del av
IMATION:s bildtekniska verksamhet

IP/98/933 26.10.1998 Kommissionen inleder en foÈ rdjupad undersoÈ kning av LHZ:s planerade
samriskfoÈ retag foÈ r informationsystem utifraÊn flygfotografier

IP/98/944 29.10.1998 Kommissionen godkaÈnner Dexias (Frankrike/Belgien) och Argentarias
(Spanien) foÈ rvaÈrv av Banco CreÂdito Local (Spanien)

IP/98/945 29.10.1998 Kommissionen godkaÈnner Johnson & Johnsons foÈ rvaÈrv av DePuy
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IP/98/956 3.11.1998 Kommissionen godkaÈnner koncentrationen mellan Constructor group S.A.
(Norge) och Dexion Group Ltd (FoÈ renade kungariket)

IP/98/961 4.11.1998 Kommissionen godkaÈnner ett samriskfoÈ retag mellan Texaco och Chevron
(USA)

IP/98/962 5.11.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av en tredje spansk mobiloperatoÈ r,
dvs. Retevision Movil S.A.

IP/98/968 6.11.1998 Kommissionen inleder en ingaÊende undersoÈ kning av koncentrationen
mellan de tvaÊ stoÈ rsta slakterierna i Danmark

IP/98/978 10.11.1998 Kommissionen godkaÈnner Edekas foÈ rvaÈrv av den gemensamma kontrollen
oÈ ver ADEG Austria

IP/98/979 10.11.1998 Kommissionen godkaÈ nner att samriskfoÈ retaget Arlington (USA)/
Lufthansa (Tyskland) foÈ rvaÈrvar kontrollen oÈ ver European Kitchens

IP/98/997 17.11.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r ING:s (NederlaÈnderna) foÈ rvaÈrv av
kontrollen oÈ ver BHF (Tyskland)

IP/98/1005 18.11.1998 Kommissionen godkaÈ nner oÈ vertagandet av TurboGen Aktiebolag
(Sverige)

IP/98/1006 17.11.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Bayers foÈ rvaÈrv av Chiron Diagnostics in
vitro-verksamhet

IP/98/1015 24.11.1998 Kommissionen godkaÈ nner ett samriskfoÈ retag mellan SAP och
Heidelberger

IP/98/1029 25.11.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Elenacs foÈ rvaÈ rv av Hoechsts
polytylenverksamhet

IP/98/1030 25.11.1998 Kommissionen godkaÈnner att Koch Industries (USA) och Saba (Mexiko)
foÈ rvaÈrvar en del av Hoechsts (Tyskland) polyesterverksamhet

IP/98/1041 30.11.1998 Kommissionen godkaÈnner ett samriskfoÈ retag mellan DG Bank (Tyskland)
och PanAgora (FoÈ renade kungariket)

IP/98/1042 30.11.1998 Kommissionen godkaÈnner Royale Belges (Belgien) foÈ rvaÈrv av Anhyp
Bank (Belgien)

IP/98/1062 4.12.1998 Kommissionen godkaÈ nner Exantes (USA/Canada) och Canal+
(Frankrike) foÈ rvaÈrv av Numericable (Frankrike)

IP/98/1066 7.12.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan AT&T (USA)
och TCI (USA)

IP/98/1070 8.12.1998 Kommissionen godkaÈnner att Legal & general Group plc (FoÈ renade
kungariket) oÈ vertar Kohap Emtec Holding GmbH (Tyskland)

IP/98/1072 8.12.1998 Kommissionen godkaÈnner Lufthansas och Allianz foÈ rvaÈrv av Tank & Rast
Ag

IP/98/1097 11.12.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag foÈ r
foÈ rvaltningen av EUROSTAR (UK) Ltd.

IP/98/1098 10.12.1998 Kommissionen samtycker till MetsaÈ -Serlas (Finland) foÈ rvaÈrv av UK Paper
Ltd:s (FoÈ renade kungariket) papperstillverkningsverksamhet

IP/98/1099 11.12.1998 Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe-transaktionen aÈr inte en fusion

IP/98/1106 11.12.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan BP och Amoco

IP/98/1112 14.12.1998 Kommissionen godkaÈnner Dana Corporations (USA) foÈ rvaÈrv av Glacier
Vandervell (USA)

IP/98/1118 15.12.1998 Kommissionen godkaÈnner ett samriskfoÈ retag mellan Knorr-Bremse
(Tyskland) och Robert Bosch (Tyskland)

IP/98/1142 16.12.1998 Kommissionen godkaÈnner ABB:s foÈ rvaÈrv av Elsag Bailey

IP/98/1143 17.12.1998 Kommissionen godkaÈ nner italienska TI-GROUP:s delaÈ gande i
TELEKOM AUSTRIA

IP/98/1176 23.12.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Lucas Varity (FoÈ renade kungariket) och Thomson (Frankrike)

IP/98/1178 23.12.1998 Kommissionen godkaÈnner New Hollands (Italien) foÈ rvaÈrv av Orenstein &
Koppel (Tyskland)
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IP/98/1179 23.12.1998 Kommissionen godkaÈ nner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Kingfisher (FoÈ renade kungariket) och Castorama (Frankrike)

IP/98/1180 23.12.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan
Hugh Baird & sons (FoÈ renade kungariket), Scottish & Newcastle plc och
Bairds Malt Ltd. (FoÈ renade kungariket)

1.2. Beslut enligt artikel 8 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89

Referens Datum AÈ mne

IP/98/103 30.1.1998 Kommissionen inleder en foÈ rdjupad undersoÈ kning av aÈrendet Deutsche
Telekom / Beta Research

IP/98/121 4.2.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r Hofmann-La Roches foÈ rvaÈ rv av
Boehringer Mannheim, foÈ rutsatt att vissa villkor och aÊtaganden uppfylls

IP/98/148 11.2.1998 Kommissionen godkaÈnner AGFA:s foÈ rvaÈrv av Duponts verksamhet inom
sektorn foÈ r grafisk konst, paÊ vissa villkor

IP/98/407 6.5.1998 Kommissionen godkaÈnner bildandet av ett samriskfoÈ retag mellan Thyssen
Krupp Stahl och ITW Signode foÈ r tillverkning av spaÈnnband till
foÈ rpackningstillaÈmpningar

IP/98/454 20.5.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Price
Waterhouse och Coopers & Lybrand

IP/98/477 27.5.1998 Kommissionen foÈ rbjuder fusionerna mellan BERTELSMANN, KIRCH
och PREMIERE samt mellan DEUTSCHE TELEKOM och
BETARESEARCH

IP/98/639 8.7.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan WorldCom och
MCI paÊ vissa villkor

IP/98/982 11.11.1998 Kommissionen godkaÈnner Skanskas foÈ rvaÈrv av Scancem efter att vissa
aÊ taganden gjorts

IP/98/1022 25.11.1998 Kommissionen ger klartecken foÈ r koncentrationen mellan Enso och Stora

F Ð Domar fraÊ n gemenskapsdomstolarna

1. FoÈ rstainstansraÈtten

MaÊl Datum Parter OmraÊde

T-133/95 Dom 16.9.1998 IECC mot kommissionen Konkurrens

T-204/95 T-133/95 Dom 16.9.1998 IECC mot kommissionen Konkurrens

T-327/94 Dom 14.5.1998 SCA Holding mot
kommissionen

Konkurrens

2. EG-domstolen

MaÊl Datum Parter OmraÊde

C-68/94 Dom 31.3.1998 Frankrike mot kommissionen Konkurrens
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III Ð STATLIGT

A Ð Sammanfattning av aÈ renden

1. RegionalstoÈ d

Tyskland

a) Distansarbete 62

Den 25 februari fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut avseende stoÈ dnivaÊer foÈ r stoÈ d till
foÈ rmaÊn foÈ r distansarbete. StoÈ det utgoÈ r en del av det tjugosjaÈ tte tyska ramprogrammet foÈ r foÈ rbaÈttring
av de regionala ekonomiska strukturerna. Enligt den beroÈ rda ordningen kunde investeringar foÈ r
skapande av distansarbetstillfaÈ llen omfattas av stoÈ d enligt den stoÈ dnivaÊ som aÈr tillaÈmplig i den region
daÈr investeringsfoÈ retaget aÈr belaÈget, aÈven om arbetsplatsen aÈr lokaliserad i en region som aÈr beraÈttigad
till regionalstoÈ d med ett laÈgre stoÈ dtak. Kommissionen ansaÊg att denna situation var ofoÈ renlig med
maÊ len foÈ r regionalstoÈ d. Den hoÈ gsta tillaÊ tna stoÈ dnivaÊn foÈ r en investering i skapande av en
distansarbetsplats boÈ r omfattas av det stoÈ dtak som gaÈ ller i den region daÈr arbetsplatsen skapas, aÈven
om en viss teknisk och ekonomisk foÈ rbindelse uppraÈttas med arbetsgivaren som finns i ett omraÊde som
omfattas av hoÈ gre stoÈ dnivaÊer.

b) AÈ ndring av paragraf 52.8 i den tyska lagen om inkomstskatt (Einkommensteuergesetz) 63

Den 21 januari fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut betraÈ ffande infoÈ randet av paragraf
52.8 i den tyska lagen om inkomstskatt, vilken aÈndrar paragraf 6b i samma lag. BestaÈmmelsen avser en
saÈrskild skattelaÈ ttnad som gaÈller foÈ r 1996±1998 foÈ r aÊ terinvestering av vinster, som annars aÈr foÈ remaÊl foÈ r
inkomstskatt, i det egna kapitalet i foÈ retag som har saÊvaÈ l saÈte som huvudkontor i de nya tyska
delstaterna eller i VaÈstberlin och hoÈ gst 250 anstaÈ llda. Kommissionen fann att aÊtgaÈrden i fraÊga utgoÈ r
statligt stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag i OÈ sttyskland och Berlin, eftersom bestaÈmmelsen underlaÈ ttar foÈ r
dessa foÈ retag att foÈ rvaÈrva aktiekapital. Investerare kommer att kunna foÈ rvaÈrva aktier i dessa foÈ retag paÊ

baÈttre villkor aÈn vad som hade varit fallet om lagen inte hade aÈndrats. Med haÈnsyn till att aktiefoÈ rvaÈrv i
dessa foÈ retag inte noÈ dvaÈndigtvis aÈr knutna till en nyinvestering, maÊste stoÈ det likstaÈ llas med driftsstoÈ d,
vilket inte kan motiveras i VaÈstberlin med haÈnsyn till dess staÈ llning som stoÈ dberaÈttigat omraÊde enligt
artikel 87.3 c. AÊ tgaÈrden strider dessutom mot artiklarna 43 och 48 i EG-foÈ rdraget (fri etableringsraÈ tt),
eftersom den aÈr begraÈnsad till foÈ retag som aÈr etablerade i de aktuella regionerna.

c) KfW:s foÈ rmaÊnliga laÊn till aktiefoÈ rvaÈ rv i foÈ retag i delstaterna Nordrhein-Westfalen och Saarland 64

Den 18 februari godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning som syftar till att kompensera foÈ r bristen paÊ

riskkapital paÊ finansmarknaderna i delstaterna Nordrhein-Westfalen och Saarland daÈr kolstoÈ det har
minskat betydligt. Enligt ordningen kan den statliga banken Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW)
bevilja laÊn till foÈ rmaÊnlig raÈnta till vilken privat mellanman som helst (foÈ retag eller fysisk person) som
vill investera i det egna kapitalet i foÈ retag i de naÈmnda regionerna. Kommissionen beslutade att denna

62 C 52/97 (f.d. N 123/97).
63 C 16/97 (f.d. NN 9/96, f.d. N 881/95), EGT L 212, 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, s. 88; i fraÊga om

inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om konkurrenspolitiken.
64 N 320/B/97, EGT C 111, 9.4.1998.
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ordning innebar statligt stoÈ d i form av tillskott av eget kapital till foÈ retag i dessa regioner. StoÈ det kunde
godkaÈnnas som regionalstoÈ d paÊ grundval av artikel 88.2 c eftersom det aÈr knutet till en investering och
iakttar de hoÈ gsta tillaÊtna stoÈ dnivaÊerna foÈ r dessa regioner. Vad gaÈller de privata mellanmaÈnnen
noterade kommissionen att ordningen var oÈ ppen foÈ r alla typer av foÈ retag eller fysiska personer som
oÈ nskar investera i regionerna i fraÊga.

d) Utvidgning av stoÈdberaÈ ttigandet foÈ r stora foÈ retags kostnader foÈ r foÈ rvaÈ rv av immateriella
tillgaÊngar 65

Den 6 maj fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut i fraÊga om upphaÈvandet av klausulen om
att immateriella tillgaÊngar inte aÈr stoÈ dberaÈttigade foÈ r stora foÈ retag om dessa tillgaÊngar utgoÈ r mer aÈn
25 % av investeringskostnaden. Denna aÊtgaÈrd sker inom ramen foÈ r det tjugofemte gemensamma
ramprogrammet. Till skillnad mot vad som redan gaÈ ller foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag aÈr denna
utvidgning av beraÈkningsunderlaget inte foÈ renlig med den gemensamma marknaden, eftersom den
bland annat skulle leda till en avsevaÈrd utvidgning av beraÈttigandet till regionalstoÈ d foÈ r stora foÈ retag
och daÈrmed omintetgoÈ ra effekten av den minskning av stoÈ dnivaÊerna som kommissionen har aÊtagit sig
att genomfoÈ ra. Detta beslut oÈ verensstaÈmmer med de nya riktlinjerna foÈ r regionalstoÈ d 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfonds 67

Genom ett beslut av den 27 juli 1994 godkaÈnde kommissionen paÊ vissa villkor ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds stoÈ dordning. StoÈ dordningens syfte var att fonden skulle gaÊ in som delaÈgare
i bland annat foÈ retag som befinner sig i svaÊrigheter. Eftersom det vid genomgaÊngen av aÊrsrapporterna
om tillaÈmpningen av ordningen foÈ refoÈ ll som om den hade missbrukats, beslutade kommissionen den 9
december att anmoda den tyska regeringen att laÈmna alla upplysningar som kommissionen behoÈ ver foÈ r
att kunna kontrollera om stoÈ den har beviljats paÊ de saÈtt och villkor som foÈ reskrevs vid godkaÈnnandet
1994. Detta beslut grundas paÊ EG-domstolens dom av den 5 oktober 1994 i maÊ l C-47/91, ºItalgraniº.

f) SkattemaÈ ssiga investeringspremier 1999 till foÈ rmaÊn foÈ r de nya tyska delstaterna inklusive Berlin 68

Den 9 december beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget avseende en
del av 1999 aÊrs skattelag om skattemaÈssiga investeringspremier vid investeringar i de nya tyska
delstaterna inklusive Berlin, avsedd foÈ r en period av sex aÊr och med en budget paÊ omkring
15 000 miljoner ecu. Kommissionen hyste allvarliga tvivel om huruvida flera av bestaÈmmelserna i
ordningen var foÈ renliga med den gemensamma marknaden. Dessa bestaÈmmelser avsaÊg (1) driftsstoÈ d
(stoÈ d till aÊ teranskaffningsinvesteringar) som inte iakttog principen om avtagande, (2) nyinvesterings-
stoÈ d, vad gaÈ ller beviljande av saÊdant fraÊn och med aÊr 2000 till foÈ retag med saÈte i Berlin, (3) stoÈ d som
inte respekterar de oÈ vergripande rambestaÈmmelserna eller bestaÈmmelserna om kaÈnsliga sektorer och
(4) oÈ kning av stoÈ dnivaÊerna i efterhand. Kommissionen beslutade aÊ andra sidan att inte goÈ ra
invaÈndningar mot tillaÈmpningen av andra bestaÈmmelser i ordningen, men foÈ reslog laÈmpliga aÊtgaÈrder
foÈ r att saÈkerstaÈ lla att de goÈ rs mera foÈ renliga med den gemensamma marknaden.

65 C 37/96 (f.d. N 186/96), EGT C 316, 25.11.1998.
66 EGT C 74/9, 10.3.1998, punkt 4.6.
67 NN 120/98
68 C 72/98 (f.d. N 702/97).
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g) 27:e gemensamma ramprogrammet foÈ r foÈ rbaÈ ttring av regionala naÈ ringsstrukturer 69

Den 22 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot genomfoÈ randet av
regionalstoÈ dsordningen foÈ r foÈ rbaÈttring av regionala naÈringsstrukturer i dess lydelse enligt det
tjugosjunde gemensamma ramprogrammet, dock med undantag foÈ r den nya bestaÈmmelsen om
beviljande av investeringsbidrag i samband med en ºsell-and-rent-backº-transaktion, avseende vilken
kommissionen inledde ett foÈ rfarande enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen anser att denna
bestaÈmmelse kan innehaÊlla ett inslag av driftsstoÈ d som vore ofoÈ renligt med den gemensamma
marknaden. Budgeten foÈ r tillaÈmpningen av ordningen under perioden 1998±2002 planeras uppgaÊ till
12 754,4 miljoner ecu.

h) Konsolideringsprogram av den 20 juli 1993 70 och program foÈ r laÊn av den 24 januari 1996 71

De tyska myndigheterna ansaÊg att delstaten ThuÈ ringens ºkonsolideringsprogramº av den 20 juli 1993
och ºprogram foÈ r laÊnº av den 24 januari 1996 omfattades av regeln om stoÈ d av mindre betydelse. Detta
var felaktigt, eftersom det sammanlagda stoÈ d som kan beviljas oÈ verskrider det godkaÈnda stoÈ dtaket och
eftersom kaÈnsliga sektorer inte aÈr uteslutna. Det roÈ r sig daÈrfoÈ r om statliga stoÈ dordningar som omfattas
av artikel 87.1 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen hyser tvivel om huruvida de aÈr foÈ renliga med den
gemensamma marknaden. Vad gaÈller de stoÈ d till foÈ retag i svaÊrigheter som ingaÊr i de tvaÊ programmen,
har gaÈ llande regler om stoÈ d till foÈ retag i svaÊrigheter inte respekterats och vissa av stoÈ den till sunda
foÈ retag i 1996 aÊ rs program utgoÈ r driftsstoÈ d som inte iakttar bestaÈmmelserna paÊ omraÊdet.
Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r den 22 december att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
avseende de tvaÊ programmen.

Grekland

Lag 2601/98 om regional utveckling 72

Kommissionen beslutade den 22 december att godkaÈnna den grekiska lag om regional utveckling som
foÈ reskriver vilka olika former och stoÈ dnivaÊer som gaÈ ller foÈ r regionalstoÈ d till foÈ retag, beroende paÊ i
vilka omraÊden dessa aÈr belaÈgna. Det nuvarande stoÈ dtaket (75 %) gaÈller till och med utgaÊngen av 1999,
men den nya lagen innebaÈr en avsevaÈrd saÈnkning av de hoÈ gsta stoÈ d som kan beviljas och en omfattande
anpassning mellan de olika omraÊdena, som kommer att gaÈ lla efter 1999. Kommissionen godkaÈnde
tillaÈmpningen av lagen efter att ha konstaterat att den aÈr foÈ renlig med den nya riktlinjerna foÈ r statligt
stoÈ d foÈ r regionala aÈndamaÊl 73.

69 C 84/98 (f.d. N 100/98).
70 C 85/98 (f.d. NN 106/98).
71 C 87/98 (f.d. NN 137/98).
72 NN 59/A/98, aÈnnu inte offentliggjort i EGT.
73 EGT C 74, 10.3.1998.
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Spanien

a) Castilla la Mancha 74

Den 21 januari godkaÈnde kommissionen aÈndringen av en ordning foÈ r regionalstoÈ d till investeringar, till
fraÈmjande av FoU och till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag i Castilla la Mancha. Budgeten aÈr ca
21,06 miljoner ecu per aÊr.

b) Gruvverksamhet Ð Andalusien 75

Den 7 april godkaÈnde kommissionen en regional stoÈ dordning foÈ r utveckling av gruvverksamheten i
Andalusien. Ordningen innebaÈr investeringsstoÈ d och stoÈ d till FoU. Budgeten foÈ r 1998±1999 aÈr
32,08 miljoner ecu.

NederlaÈnderna

StoÈd till uppfoÈ rande av en vaÈ teperoxidfabrik i Delfzijl 76

Kommissionen beslutade den 21 januari att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som hade inletts
1996 avseende den del av det regionalstoÈ d som beviljats foÈ retaget FMC foÈ r uppfoÈ rande av en
vaÈteperoxidfabrik i Delfzijl som oÈ verskred det godkaÈnda stoÈ dtaket foÈ r regionalstoÈ d paÊ 20 % av
investeringskostnaden. Under foÈ rfarandet konstaterade kommissionen att detta tak hade oÈ verskridits
genom stoÈ d som beviljats i form av bidrag och foÈ rsaÈ ljning av mark till underpris, med ett samlat belopp
om 2,85 miljoner ecu. PaÊ grund haÈrav ansaÊg kommissionen att stoÈ det var ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden och begaÈrde att det skulle aÊ terkraÈvas.

OÈ sterrike

RegionalstoÈ dskarta foÈ r 1999 77

Den 28 oktober beslutade kommissionen att foÈ rlaÈnga regionalstoÈ dskartan foÈ r ett aÊr (1999) och att bara
aÈndra vissa stoÈ dnivaÊer. Enligt punkt 6 i de nya riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d foÈ r regionala aÈndamaÊl 78 var
den oÈ sterrikiska regionalstoÈ dskartan en av de sista som granskades paÊ grundval av de tidigare reglerna
om regionalstoÈ d, naÈmligen enligt den metod som definieras i kommissionens meddelande fraÊn 1988 79.

74 N 266/97, EGT C 103, 4.4.1998.
75 N 191/97, EGT C 198, 24.6.1998.
76 C 41/96 (f.d. NN 182/95), EGT L 171, 17.6.1998, s. 36, Competition Newsletter 2/1998, s. 89; i fraÊga om inledandet

av foÈ rfarandet, se XXVI:e AÊ rliga rapporten, s. 260.
77 N 482/98, EGT C 396, 19.12.1998.
78 EGT C 74, 10.3.1998.
79 EGT C 212, 12.8.1988.
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Finland

OÈ veravskrivning av investeringar i ºutvecklingsomraÊdenº 80

Kommissionen beslutade den 29 juli att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende tillaÈmpningen
av den finska stoÈ dordning som syftar till att stimulera till oÈ veravskrivning av investeringar i
utvecklingsomraÊden. FoÈ rfarandet inleddes endast i fraÊga om stoÈ d till foÈ retag som aÈr verksamma inom
sektorer daÈr statligt stoÈ d omfattas av saÈrskilda gemenskapsregler, riktlinjer eller rambestaÈmmelser
samt i fraÊga om investeringar som omfattas av de sektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelserna foÈ r
regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt. De finska myndigheterna hade aÊtagit sig att anmaÈla enskilda
aÈrenden inom de beroÈ rda sektorerna. StoÈ dordningen bygger emellertid paÊ en lag som antagits av
riksdagen, vilken aÈr direkt och i princip automatiskt tillaÈmplig och inte tillaÊ ter naÊgon skoÈ nsmaÈssig
administrativ bedoÈ mning i enskilda aÈrenden. I detta skede aÈr skattemyndighetens aÊtagande att
saÈkerstaÈ lla respekten foÈ r reglerna om statligt stoÈ d inte tillraÈckligt foÈ r att kommissionen skall kunna
avgoÈ ra om ordningen aÈr foÈ renlig med den gemensamma marknaden inom de kaÈnsliga sektorerna.
Kommissionen anser att lagen maÊste aÈndras saÊ att det aÈr uteslutet att den tillaÈmpas paÊ kaÈnsliga
sektorer.

Sverige

a) Karta oÈver ºstrukturomvandlingsomraÊdenº 81

Den 21 januari godkaÈnde kommissionen den regionala stoÈ dkartan foÈ r ºstrukturomvandlingsomraÊdenº
i Sverige foÈ r 1998±1999. ºStrukturomvandlingsomraÊdenaº bestaÊr av 26 kommuner och tvaÊ foÈ rsamlingar
och taÈcker 4,5 % av Sveriges befolkning. StoÈ dtaken foÈ r investeringsstoÈ d kommer att faststaÈ llas till
hoÈ gst 25 % brutto (18 % netto) foÈ r stora foÈ retag och 35 % brutto (25,2 % netto) foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag. I kommunerna Hagfors, HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg och Smedjebacken
kommer investeringsstoÈ d beviljas stora foÈ retag med hoÈ gst 30 % brutto (21,6 % netto).

b) Regional stoÈdordning foÈ r ºstrukturomvandlingsomraÊdenº 82

Den 17 juni godkaÈnde kommissionen den stoÈ dordning som aÈr knuten till ºstrukturomvandlings-
omraÊdenaº foÈ r 1998±1999. AÈ ndringar avsaÊg bland annat en anpassning efter riktlinjerna foÈ r statligt
stoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag 83 och gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och
utveckling 84. Beviljandet av utbildningsstoÈ d foÈ renades med villkor. Budgeten foÈ r regionalstoÈ d till
ºstrukturomvandlingsomraÊdenaº kan uppskattas till ca 50 miljoner ecu (400 miljoner svenska kronor)
foÈ r den aktuella perioden.

80 C 55/98 (f.d. NN 20/98), EGT C 377, 5.12.1998.
81 N 65/97, EGT C 89, 25.3.1998.
82 N 110/98, EGT C 300, 29.9.1998.
83 EGT C 213, 23.7.1996.
84 EGT C 45, 17.2.1996.
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FoÈrenade kungariket

Engelska partnerskap (EP) 85

Den 1 juli laÈmnade kommissionen foÈ rslag till laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88.1 i EG-foÈ rdraget
avseende engelska partnerskaps verksamhet inom investeringsprogrammet foÈ r partnerskap. Enligt
ordningen ges stoÈ d till projekt foÈ r utbyggnad av fastigheter innefattande tomtfoÈ rnyelse, markvinning,
utbyggnad och konstruktion av industriella och kommersiella byggnader och fastigheter samt
bostadshus. UtbyggnadsfoÈ rslagen och byggherrens finansieringsansoÈ kningar undersoÈ ks av de engelska
partnerskapens interna vaÈrderingsmaÈn. Enligt den nuvarande tillaÈmpningen av denna ordning anses
bidrag eller annat stoÈ d till saÊdana projekt inte utgoÈ ra statligt stoÈ d enligt artikel 87.1 i EG-foÈ rdraget.
Det aÈr moÈ jligt att stoÈ dmottagarna (tomtaÈgaren, byggherrar, slutanvaÈndare) enligt den nuvarande
tillaÈmpningen av ordningen aÈr foÈ retag som konkurrerar inom handeln inom gemenskapen och
eventuellt inom kaÈnsliga sektorer. Dessutom finansierar de engelska partnerskapen i regel byggherrar
som i egenskap av ursprungliga aÈgare eller slutanvaÈndare har ett bestaÊende intresse av tomten. Detta
aÈr ett problem foÈ r kommissionen vad gaÈ ller oÈ ppenhet vid identifieringen av den verkliga stoÈ dmott-
agaren och beraÈkningen av det stoÈ dbelopp denne faktiskt mottar. Kommissionen foÈ reslaÊr som en
laÈmplig aÊtgaÈrd att stoÈ det fraÊn de engelska partnerskapen boÈ r ges direkt till den faktiska investeraren paÊ

tomten (tomtaÈgare/byggherre om det aÈr fraÊga om utbyggnad paÊ spekulation eller slutanvaÈndare av
tomten om det aÈr fraÊga om bestaÈ lld utbyggnad) och att det boÈ r omfattas av reglerna om regionalstoÈ d
och stoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag. FoÈ renade kungarikets myndigheter har ombetts att ge in en
aÈndrad stoÈ dordning till kommissionen.

2. StoÈ d till saÈrskilda sektorer

2.1. StaÊ l

OÈ vervakning av aÈ renden om stoÈd till staÊ lindustrin enligt artikel 95 i EKSG-foÈ rdraget

Kommissionen fortsatte oÈ vervakningen av genomfoÈ randet av dess beslut inom den ovannaÈmnda
sektorn i Spanien, Italien, Irland, Portugal, Tyskland och OÈ sterrike. Den nionde rapporten om denna
oÈ vervakning utfaÈrdades i maj 86 och den tionde i november 87.

Tyskland

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Den 14 juli fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut betraÈ ffande stoÈ d i form av en garanti paÊ

80 % av laÊn paÊ 7,6 miljoner ecu foÈ r omstruktureringen av Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH.
Kommissionen beslutade att denna garanti var olaglig, eftersom den hade beviljats utan att ha
godkaÈnts, och ofoÈ renlig med den gemensamma marknaden foÈ r kol och staÊ l enligt artikel 4 c i EKSG-
foÈ rdraget. De tyska myndigheterna skall aÊterkraÈva hela det garanterade beloppet jaÈmte raÈnta fraÊn och
med den dag stoÈ det beviljades till den dag daÊ det aÊ terbetalas.

85 E 2/97.
86 SEC (1998) 672 slutlig, Bryssel den 22.4.1998.
87 SEC (1998) 1684 slutlig, Bryssel den 14.10.1998.
88 C 60/97 (f.d. NN 85/97).
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b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Den 11 november beslutade kommissionen att genom ett slutligt negativt beslut avsluta det foÈ rfarande
enligt artikel 6.5 i gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin som den hade inlett betraÈ ffande
flera stoÈ d som beviljats staÊ lfoÈ retaget ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH i form av bidrag och
laÊnegarantier (ESF). I mars 1993 och i januari 1995 hade kommissionen godkaÈnt investeringsstoÈ d till
denna stoÈ dmottagare. FoÈ r en del av detta stoÈ d, naÈmligen laÊnegarantier uppgaÊende till sammanlagt
6,14 miljoner ecu, aÈndrades dock stoÈ dets aÈndamaÊl och det anvaÈndes otillaÊ tet foÈ r att taÈcka
driftskostnader, vilket aÈr foÈ rbjudet enligt EKSG-foÈ rdraget. Kommissionen kom fram till att denna
otillaÊ tna anvaÈndning gjorde denna del av stoÈ det ofoÈ renlig med den gemensamma marknaden.
Kommissionen foÈ rordnade att denna del, som tidigare hade godkaÈnts, skulle aÊ terbetalas jaÈmte raÈnta.
AÊ r 1995 och 1997 beviljades ESF dessutom ytterligare, icke anmaÈ lda, stoÈ d. Kommissionen
konstaterade att dessa ytterligare stoÈ d, som slutligen uppgick till 4,8 miljoner ecu i bidrag och
6,14 miljoner ecu i kreditgarantier, inte bara var olagliga utan dessutom inte iakttog bestaÈmmelserna i
gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin och EKSG-foÈ rdraget och daÈrmed var ofoÈ renliga
med den gemensamma marknaden. Kommissionen kraÈvde daÈrfoÈ r att de skulle aÊ terbetalas jaÈmte raÈnta.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

Den 9 december beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande som den hade inlett enligt artikel
6.5 i gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin och att godkaÈnna det ytterligare
investeringsstoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n som planerades att beviljas foÈ retaget MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling. Kommissionen konstaterade bland annat att de planerade investeringarna
moÈ jliggjorde en avsevaÈrd foÈ rbaÈttring av miljoÈ skyddet, laÊngt oÈ ver minimigraÈnserna, och drog slutsatsen
att stoÈ det kunde godkaÈnnas enligt artikel 3 i gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin och
gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n 91.

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Den 9 december beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 6.5 i gemenskapsreglerna foÈ r
statligt stoÈ d till staÊ lindustrin avseende stoÈ d paÊ sammanlagt 1,49 miljoner ecu till staÊ lfoÈ retaget Neue
MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH. StoÈ det var avsett foÈ r investeringar foÈ r att foÈ rhindra foÈ roreningar paÊ ett
markomraÊde som foÈ retaget hade anvaÈnt som upplag foÈ r slagg. Kommissionen hyser allvarliga tvivel om
detta stoÈ ds foÈ renlighet med den gemensamma marknaden, eftersom det aÈr foÈ retaget som boÈ r baÈra
kostnaderna foÈ r dessa investeringar i enlighet med principen om att foÈ rorenaren betalar.

Den 16 december beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande om foÈ rdragsbrott enligt artikel 88 i
EKSG-foÈ rdraget 93. Kommissionen hade 1995 och 1996 fattat tvaÊ negativa beslut avseende staÊ lfoÈ re-
taget Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH och foÈ rordnat att olagligt stoÈ d uppgaÊende till sammanlagt
37,75 miljoner ecu som beviljats foÈ retaget skulle aÊ terbetalas jaÈmte raÈnta. I enlighet med artikel 86 i
EKSG-foÈ rdraget aÊ lade kommissionen ocksaÊ de tyska myndigheterna att vidta alla noÈ dvaÈndiga aÊtgaÈrder
i detta haÈnseende. Den tyska regeringen har inte uppfyllt denna skyldighet och kommissionen har

89 C 75/97 (f.d. NN 108/97).
90 C 85/97.
91 EGT C 72, 10.3.1994.
92 N 261/98.
93 C 55/94 och C 41/95.
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daÈrfoÈ r foÈ relagt den tyska regeringen att tillhandahaÊ lla alla upplysningar som behoÈ vs foÈ r att
kommissionen skall kunna ta staÈ llning i fraÊgan.

Grekland

Sovel 94

Den 16 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot regionala investeringsstoÈ d
paÊ totalt 10,2 miljoner ecu till staÊ lfoÈ retaget Sovel. Kommissionen konstaterade att bestaÈmmelserna i
gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin iakttogs, saÈrskilt paÊ grund av att produktions-
kapaciteten inte skulle oÈ kas och att stoÈ den skulle begraÈnsas till hoÈ gst 50 miljoner ecu och daÊ stoÈ dnivaÊn
oÈ verensstaÈmde med den grekiska ordningen foÈ r regionalstoÈ d.

Spanien

INESPAL 95

Kommissionen beslutade den 21 januari att privatiseringen av den spanska aluminiumkoncernen
Industria Espanola de Aluminio (INESPAL) inte innehoÈ ll naÊgot inslag av statligt stoÈ d. De spanska
myndigheterna hade till kommissionen anmaÈlt ett avtal om foÈ rsaÈ ljning av aktierna i INESPAL mellan
det statsaÈgda holdingbolaget SEPI, saÈ ljaren, och det privata foÈ retaget Aluminium Company of
America (ALCOA), koÈ paren. Avtalet skulle leda till en privatisering av INESPAL. Kommissionen
slog fast att ALCOA var den enda koÈ pare som var intresserad av praktiskt taget alla INESPAL:s
tillgaÊngar (det noteras att foÈ rsaÈ ljningen av dessa tillgaÊngar som en helhet goÈ r dem mera vaÈrdefulla), att
ALCOA:s erbjudande var det baÈsta som mottagits och att saÈ ljarens miljoÈ foÈ rpliktelser och sociala
aÊtaganden endast avsaÊg perioden fram till dess att avtalet ingicks. Kommissionen noterade slutligen att
de gaÈ llande eltaxor som debiteras INESPAL (saÊ kallade G4-taxor) beslutas av regeringen,
offentliggoÈ rs i den spanska officiella tidningen och tillaÈmpas sektorsoÈ vergripande paÊ flera stoÈ rre
konsumenter som aÈr verksamma under samma villkor vad gaÈ ller efterfraÊgan paÊ el. Spanien kommer
vidare att underraÈ tta kommissionen om alla eventuella aÈndringar av G4-taxorna.

Italien

a) Skattereduktioner, lag 549/95 96

Den 13 maj beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande som hade inletts i maj 1997 och att
betrakta det stoÈ d som Italien har beviljat till foÈ rmaÊn foÈ r staÊ lsektorn i form av skattereduktioner enligt
lag nr 549/95 som ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden. Detta stoÈ d kan inte omfattas av naÊgot
av undantagen i gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin avseende stoÈ d till FoU,
miljoÈ skydd eller nedlaÈggning. Kommissionen beslutade aÈven att begaÈra att de italienska myndighe-
terna skulle aÊ terkraÈva redan beviljat stoÈ d. Kommissionen hade inlett foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-foÈ rdraget i maj 1997 avseende samma typ av stoÈ d till kaÈnsliga sektorer (bil-, syntetfiber- och
varvsindustrin). Lagen i fraÊga foÈ reskrev investeringsstoÈ d i form av skattebefrielse foÈ r 50 % av
aÊterinvesterade vinster. Kommissionen foÈ rbehaÊ ller sig raÈ tten att ta staÈ llning till foÈ renligheten hos

94 NN 137/97.
95 N 639/97, EGT C 211, 7.7.1998.
96 C 27/97.
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stoÈ det till de oÈ vriga kaÈnsliga sektorerna naÈr den har undersoÈ kt de upplysningar som Italien formellt har
foÈ relagts att laÈmna.

b) Acciaerie di Bolzano 97

Den 28 oktober beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 6.5 i EKSG-foÈ rdraget
som den hade inlett betraÈ ffande stoÈ d till miljoÈ skydd och stoÈ d till forskning och utveckling som Italien
avsaÊg att bevilja staÊ lfoÈ retaget Acciaierie di Bolzano S.p.A. Efter att ha gaÊtt igenom olika projekt
tillsammans med de italienska myndigheterna och sedan dessa minskat stoÈ dnivaÊerna i foÈ rhaÊ llande till
de ursprungliga planerna, konstaterade kommissionen att stoÈ den till miljoÈ skydd till ett belopp av hoÈ gst
5,73 miljoner ecu och stoÈ den till FoU till ett belopp av hoÈ gst 0,4 miljoner ecu oÈ verensstaÈmmer med
gemenskapsreglerna foÈ r statligt stoÈ d till staÊ lindustrin och aÈr foÈ renliga med den gemensamma
marknaden. Den beslutade daÈrfoÈ r att godkaÈnna stoÈ den upp till de naÈmnda beloppen.

Luxemburg

ProfilARBED 98

Den 17 juni fattade kommissionen ett nytt slutligt negativt beslut och begaÈrde att det stoÈ d som
Luxemburg har beviljat staÊ lfoÈ retaget ProfilARBED skulle aÊterkraÈvas. I december 1994 hade
kommissionen i ett foÈ rsta beslut godkaÈnt det statliga stoÈ d som Luxemburg hade planerat att bevilja
ProfilARBED inom ramen foÈ r foÈ retagets investeringar i miljoÈ skydd vid uppfoÈ randet av sitt nya
staÊ lverk i Esch-Schifflange. FoÈ rstainstansraÈ tten ogiltigfoÈ rklarade beslutet paÊ talan av en konkurrent till
ARBED 99. Kommissionen var daÈrfoÈ r tvungen att granska stoÈ det paÊ nytt mot bakgrund av domstolens
anvisningar. Kommissionen kom efter att ha granskat aÈrendet enligt den naÈmnda domen till slutsatsen
att de luxemburgska myndigheternas synpunkter inte var saÊdana att de i sak foÈ ranledde en aÈndring av
kommissionens foÈ rsta bedoÈ mning fraÊn juni 1994 daÊ den beslutade att inleda foÈ rfarandet i aÈrendet, dvs.
att stoÈ det i fraÊga inte omfattades av naÊgot av de undantag fraÊn det allmaÈnna foÈ rbudet mot att bevilja
stoÈ d som faststaÈ lls i artikel 4 c i EKSG-foÈ rdraget. Det stoÈ d som har beviljats ARBED, till ett belopp av
2,279 miljoner ecu (91,950 miljoner luxemburgska franc) skall betraktas som ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden och skall aÊ terkraÈvas jaÈmte raÈnta som loÈ per fraÊn och med den dag daÊ stoÈ det
betalades ut till dess att det aÊ terbetalas.

2.2. StaÊ lprodukter som inte omfattas av EKSG-foÈ rdraget

Spanien

A.G.Tubos Europa S.A. 100

Den 28 oktober beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande som den hade inlett enligt artikel
88.2 i EG-foÈ rdraget och att godkaÈnna beviljandet av ett stoÈ d uppgaÊende till 7,02 miljoner ecu avsett foÈ r
att bilda foÈ retaget Tubos Europa i Extremadura. Produktionen av traditionella staÊ lroÈ r aÈr generellt
praÈglad av oÈ verkapacitet men kommissionen konstaterade att foÈ retagets framtida produktion kommer

97 C 46/98 (f.d. N 791/97).
98 C 25/94 (f.d. N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (tidigare BISPA) mot kommissionen, dom av den 25 september 1997, aÈnnu ej

publicerad i raÈttsfallssamlingen.
100 C 13/98 (f.d. N 749/97).
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att bestaÊ av mycket stora kallsvetsade ihaÊliga profiler (med en diameter paÊ oÈ ver 406,4 mm), som
foÈ retaget skulle vara foÈ rst i Europa med att producera och foÈ r vilka det finns en oÈ kande efterfraÊgan.
Kommissionen drog saÊ ledes slutsatsen att stoÈ det var foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

2.3. Varvsindustrin

Tyskland

a) StoÈd till Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Den 18 februari inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande det stoÈ d som beviljats
Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, ett dotterbolag till Bremer Vulkan Verbund AG (BVV) i
likvidation, i samband med att detta foÈ retag togs oÈ ver av LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co
KG. FoÈ rfarandet avser det statliga bidraget foÈ r att taÈcka kostnaderna foÈ r att anstaÈ lla tidigare
arbetstagare vid ett annat dotterbolag till BVV, avskrivningen av fordringar som gjordes av Hibeg, ett
foÈ retag som helt och haÊllet aÈgs av delstaten Bremen, och det bidrag som var avsett foÈ r kostnaderna foÈ r
en planerad investering. I sitt beslut uttryckte kommissionen tvivel om huruvida dessa aÊtgaÈrder
verkligen aÈr undantagna fraÊn artikel 87 i foÈ rdraget och bestaÈmmelserna i det sjunde direktivet om stoÈ d
till varvsindustrin. Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH:s verksamhet aÈr begraÈnsad till nybyggnad
av flottfartyg, men LuÈ rssen-koncernen bygger aÈven handelsfartyg. Om den kapacitet som uppnaÊs
anvaÈnds foÈ r att bygga handelsfartyg eller foÈ r annan civil sjoÈ fartsverksamhet maÊste reglerna i artikel 87 i
foÈ rdraget tillaÈmpas.

b) StoÈd till Bremer Vulkan via Krupp GmbH och HIBEG 102

EG-domstolen ogiltigfoÈ rklarade i en dom i oktober 1996 103 ett beslut av kommissionen fraÊn april 1993
i vilket kommissionen hade foÈ rklarat att stoÈ d som den tyska regeringen beviljat Hibeg, ett foÈ retag som
aÈgs helt och haÊ llet av delstaten Bremen, och stoÈ d som Hibeg beviljat Bremer Vulkan AG via Krupp
GmbH foÈ r att underlaÈ tta Krupp GmbH:s foÈ rsaÈ ljning av Krupp Atlas Elektronik GmbH till Bremer
Vulkan AG var ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden. Domstolen konstaterade att
kommissionens beslut var otillraÈckligt motiverat paÊ vissa punkter. Kommissionen tvingades daÈrfoÈ r
fatta ett nytt beslut om att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som hade inletts i maj 1992. Mot
bakgrund av domstolens avgoÈ rande fattade kommissionen ett reviderat beslut den 25 februari, i vilket
den bekraÈftade sin instaÈ llning att det stoÈ d som delstaten Bremen beviljade Bremer Vulkan (nu i
likvidation) 1991 avseende foÈ rvaÈrvet av Krupp Atlas Elektronik, en tillverkare av maritim elektronisk
apparatur och foÈ rsvarsutrustning, var ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden.

Bremer Vulkan koÈ pte Krupp Atlas Elektronik foÈ r ca 175 miljoner ecu i en komplex finansiell
transaktion. Kommissionen undersoÈ kte aÊtgaÈrden foÈ r att utroÈ na om stoÈ det kunde faÊ undantag enligt
artikel 87 i foÈ rdraget. StoÈ det syftade emellertid endast till att underlaÈ tta oÈ verfoÈ ringen av Krupp Atlas
Electronik fraÊn Krupp till Bremer Vulkan, utan naÊgra aÈndringar av verksamheten. StoÈ det paÊverkade
konkurrensen med andra foÈ retag inom gemenskapen och kunde inte beviljas undantag enligt reglerna i
foÈ rdraget. Kommissionen begaÈr saÊ ledes att stoÈ det skall aÊ terkraÈvas.

101 C 9/98 (f.d. NN 176/97), EGT C 252, 12.8.1998.
102 C 14/92, EGT L 316, 25.11.1998, i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXIII:e konkurrensrapporten,

punkt 502.
103 FoÈ renade maÊlen C-329/93, C-62/95 och C-63/95, REG 1996, s. I-5151.
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c) AÊ terprivatisering av Volkswerft i Stralsund och MTW-Schiffswerft i Wismar 104

Kommissionen beslutade den 25 februari i aÈrendet om Volkswerft och den 29 juli i aÈrendet om MTW-
Schiffswerft att godkaÈnna privatiseringsavtalen foÈ r dessa varv och att inte goÈ ra invaÈndningar mot en
andra utbetalning av stoÈ d. Fram till 1996 tillhoÈ rde de tvaÊ varven, som aÈr belaÈgna i foÈ re detta
OÈ sttyskland, Bremer Vulkan Verbund AG. Efter detta foÈ retags konkurs oÈ vertogs varven av
Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) och delstaten Mecklenburg-Vorpom-
mern. BaÊda varven har efter ett vaÈrldsomspaÈnnande upphandlingsfoÈ rfarande saÊ lts i form av ett avtal
om foÈ rvaÈrv av tillgaÊngar, enligt vilket koÈ parna inte tog oÈ ver naÊgra av de utestaÊende skulderna, som i
huvudsak aÈr knutna till finansieringen av kontrakt foÈ r fartygsbyggnad. BaÊda varven har staÈ llt garantier
till fartygens aÈgare avseende den foÈ rvaÈntade avkastningen paÊ fartygen under det foÈ rsta aÊret efter
leverans och avseende placering av andelar i fartygen paÊ marknaden. Kommissionens granskning av
foÈ rsaÈ ljningarna har daÈrfoÈ r varit inriktad paÊ huruvida avtalen i fraÊga saÈkerstaÈ ller att foÈ rsaÈ ljningarna inte
foÈ renas med naÊgot stoÈ d som oÈ verskrider de belopp som skall utbetalas enligt de omstrukturering-
splaner som anmaÈldes naÈr raÊdets foÈ rordning nr 1013/97 antogs, vilka omfattar godkaÈnnande av stoÈ d
som behoÈ vs foÈ r att fortsaÈ tta med omstruktureringen.

Kommissionen drog slutsatsen att det inte foÈ rekommer naÊgot ytterligare stoÈ d, inte ens paÊ grundval av
en extremt foÈ rsiktig vaÈrdering av de resterande foÈ retagens alla faktiska och potentiella skulder.
Kommissionen godkaÈnde daÈrfoÈ r enligt artikel 6 i det sjunde direktivet om stoÈ d till varvsindustrin och
enligt raÊdets foÈ rordning nr 1013/97 i baÊda fallen en andra utbetalning av stoÈ d foÈ r den fortsatta
omstruktureringen.

d) UtvecklingsstoÈd till Indonesien 105

Den 25 februari avslutade kommissionen, delvis genom ett slutligt negativt beslut, foÈ rfarandet enligt
artikel 88.2 avseende det stoÈ d som Tyskland hade beviljat foÈ r Volkswerft Stralsunds nybyggnad av ett
mudderverk. StoÈ det godkaÈndes ursprungligen som ett utvecklingsstoÈ d enligt artikel 4.7 i det sjunde
direktivet om stoÈ d till varvsindustrin. Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det hade missbrukats,
eftersom fartyget i strid med villkoren foÈ r kommissionens godkaÈnnande hade anvaÈnts utanfoÈ r
Indonesien.

e) Missbruk av omstruktureringsstoÈ d till MTW och Volkswerft inom Bremer Vulkan-koncernen 106

Den 22 juli 1997 fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut betraÈ ffande missbruket av det stoÈ d
paÊ 400 miljoner ecu som beviljats foÈ r omstruktureringen av MTW Schiffswerft i Wismar och
Volkswerft Stralsund i andra foÈ retag inom Bremer Vulkan-koncernen. Bremer Vulkan Verbund AG
hade foÈ rvaÈrvat de tvaÊ oÈ sttyska varven 1992 och 1993 av ºTreuhandanstaltº. Stora stoÈ dsummor hade
betalats ut foÈ r omstrukturering och omfattande modernisering av varven. RaÊdet antog 1992 ett saÈrskilt
undantag enligt det sjunde direktivet om stoÈ d till varvsindustrin (90/684/EEG) foÈ r omstrukturering av
varven i foÈ re detta OÈ sttyskland (raÊdets direktiv 92/68/EEG). Enligt denna lagstiftning fick det
beviljade stoÈ det anvaÈndas uteslutande foÈ r omstrukturering av varven i fraÊga. Mot bakgrund av detta
krav och de mycket hoÈ ga beloppen, hade kommissionen beslutat att godkaÈnna stoÈ det enbart i separata
utbetalningar. Kommissionen fann under foÈ rfarandenas gaÊng att anmaÈlningarna av det stoÈ d som
beviljats i samband med privatiseringarna var ofullstaÈndiga. Stora stoÈ dbelopp hade betalats ut i

104 N 803/97, N 802/97, EGT C 24, 29.1.1999.
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foÈ rskott paÊ grundval av sidoavtal mellan Treuhandanstalt och Bremer Vulkan. Om man inbegriper
upplupen raÈnta fram till och med utgaÊngen av 1995, hade de tvaÊ foÈ retagen mottagit ca 166 miljoner ecu
mer i stoÈ d aÈn vad kommissionen hade godkaÈnt. Att bevilja detta ytterligare belopp innebar en
oÈ vertraÈdelse av bestaÈmmelserna om investeringsstoÈ d (artikel 6) och om det hoÈ gsta driftsstoÈ d som faÊr
beviljas foÈ r omstruktureringen (artikel 10a) enligt det aÈndrade sjunde direktivet om stoÈ d till
varvsindustrin. Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r att detta belopp var ofoÈ renligt med foÈ rdraget. De delar
av stoÈ det som aÈnnu inte behoÈ vdes foÈ r omstruktureringen laÊnades ut inom Bremer Vulkan-koncernen,
antingen paÊ grundval av enskilda kreditavtal eller, fraÊn 1994 och framaÊt, paÊ grundval av koncernens
cash concentration-system. Trots omfattande undersoÈ kningar har det hittills varit omoÈ jligt att med
saÈkerhet avgoÈ ra foÈ r vilka syften det stoÈ d som placerades i koncernen har anvaÈnts. Det finns tvaÊ skaÈl till
detta. Till skillnad mot normal affaÈrspraxis garanterade Treuhandanstalt inte att det i privatisering-
savtalen fanns en bestaÈmmelse om oÈ ronmaÈrkning av det kontanta bidraget (i form av en klumpsumma)
eller om naÊgra laÈmpliga oÈ vervakningsfoÈ rfaranden. FraÊn senast 1995 blev sammanblandningen av
medlen oaÊterkallelig paÊ grund av det stora antalet transaktioner inom cash concentration-systemet.
NaÈr detta system inraÈttades i boÈ rjan av 1996 uppgick MTW:s och Volkswerfts fordringar till 437
miljoner ecu (854 miljoner tyska mark), varav 400 miljoner ecu haÈrroÈ rde fraÊn stoÈ d. Enligt revisorns
rapport aÈr det mycket sannolikt att aÊ tminstone dessa dotterbolag till Bremer Vulkan, som var de
stoÈ rsta gaÈldenaÈrerna inom cash concentration-systemet, mottog delar av det missbrukade stoÈ det. Det
staÊr klart att dessa 400 miljoner ecu, som inbegriper det icke godkaÈnda beloppet 166 miljoner ecu, inte
anvaÈndes foÈ r omstruktureringen av de tvaÊ varven i enlighet med kraven, utan missbrukades i den
mening som avses i artikel 88.2 i foÈ rdraget. Kommissionen beslutade att den tyska regeringen skall
aÊ terkraÈva det missbrukade stoÈ det fraÊn Bremer Vulkan Verbund AG inom ramen foÈ r konkurs-
foÈ rfarandena avseende det foÈ retaget. Den tyska regeringen skall dessutom vidta alla aÊ tgaÈrder som
kraÈvs enligt tysk lag foÈ r att fraÊn foÈ retag som tidigare tillhoÈ rde Bremer Vulkan-koncernen aÊterkraÈva alla
delbelopp, om laÈmpligt tillfaÈ lle ges foÈ r det under fortsatta undersoÈ kningar.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Den 25 november beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande enligt artikel 88.2 foÈ r att
undersoÈ ka hur mycket det tyska Kvaerner Warnow Werft i WarnemuÈ nde oÈ verskred begraÈnsningarna i
fraÊga om aÊrlig nybyggnadskapacite. Kommissionen hade under 1993±1995 i flera beslut godkaÈnt
omstruktureringsstoÈ d till det privatiserade oÈ sttyska varvet, paÊ sammanlagt 638 miljoner ecu (1
247 miljoner tyska mark). GodkaÈnnandena var foÈ renade med villkor om en begraÈnsning av
nybyggnadskapaciteten till 85 000 cgt per aÊr. Av en oÈ vervakningsrapport fraÊn juni 1998 framgaÊr att
denna graÈns kommer att oÈ verskridas avsevaÈrt under 1998 och 1999. Det foÈ refaller daÈrfoÈ r som om
villkoren i beslutet om godkaÈnnande av stoÈ det inte laÈngre aÈr uppfyllda.

Italien

a) InvesteringsstoÈ d foÈ r anlaÈggande av skeppsvarv i Oristano och Belvedere Marittimo 108

Den 22 april beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget avseende
investeringsstoÈ d enligt den italienska lagen nr 488/92 foÈ r anlaÈggande av tvaÊ nya skeppsvarv paÊ

Sardinien (Oristano) och i Kalabrien (Belvedere Marittimo). Eftersom det genom dessa projekt skapas
ny kapacitet inom fartygsbyggnad, skall de enligt artikel 6.1 i det sjunde direktivet vara direkt

107 C 66/98 (f.d. NN 113/98).
108 C 35/98 (f.d. N 783/97, N 160/98), EGT C 307, 7.10.1998.
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kopplade till en motsvarande oaÊterkallelig kapacitetsminskning vid andra varv i samma medlemsstat
under samma period. Kommissionen hyser i detta skede tvivel om huruvida detta villkor aÈr uppfyllt.

b) Regionalt investeringsstoÈd till skeppsvarv

Den 30 september godkaÈnde kommissionen i sex fall beviljande av investeringsstoÈ d till omstrukturer-
ing av skeppsvarv 109. Kommissionen fann att kraven i artikel 6 i direktiv 90/684/EEG om stoÈ d till
varvsindustrin var uppfyllda, saÈrskilt att omstruktureringsplanen inte leder till kapacitetsoÈ kningar.

c) Skeppsvarvet INMA 110

Den 11 november beslutade kommissionen att genom ett slutligt negativt beslut avsluta det foÈ rfarande
enligt artikel 88.2 som den hade inlett avseende de italienska myndigheternas planer att bevilja
skeppsvarvet INMA, belaÈget i La Spezia, stoÈ d uppgaÊende till 9 % av kontraktspriset, dvs. dubbelt saÊ

mycket som den procentandel som godkaÈnns enligt direktivet, foÈ r ombyggnad av tvaÊ passagerarfartyg.
Efter att ha konstaterat att INMA hade foÈ rsatts i en foÈ rdelaktigare staÈ llning aÈn de oÈ vriga
gemenskapsvarv som konkurrerade om detta kontrakt, drog kommissionen slutsatsen att stoÈ det var
ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden, att det inte fanns naÊgot som tydde paÊ att stoÈ det var
noÈ dvaÈndigt foÈ r att erhaÊ lla kontraktet i konkurrens med varv utanfoÈ r gemenskapen och att INMA aÈven
utan ett saÊ stort stoÈ d skulle ha vunnit kontraktet i konkurrens med andra gemenskapsvarv som
kontaktats.

2.4. Bilindustrin

OÈ versyn av rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin 111

NaÈr de nya rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin antogs i juli 1997 godtog alla
medlemsstater utom Sverige dem. I oktober 1997 inledde kommissionen daÈrfoÈ r foÈ rfarandet i artikel
88.2 avseende alla befintliga svenska ordningar som skulle kunna ligga till grund foÈ r statligt stoÈ d till
bilindustrin fraÊn och med den 1 januari 1998. Under foÈ rfarandet godtog de svenska myndigheterna
kommissionens staÊndpunkt, varfoÈ r foÈ rfarandet avslutades genom ett beslut av den 21 januari.

Tyskland

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Den 9 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av ett regionalt
investeringsstoÈ d paÊ 218 miljoner tyska mark (111,2 miljoner ecu) till foÈ retaget Daimler-Chrysler
avseende tillverkning av ett nytt motorfordon foÈ r yrkesmaÈssig trafik i foÈ retagets fabrik i Ludwigsfelde i
delstaten Brandenburg, en region som aÈr beraÈ ttigad till regionalstoÈ d enligt artikel 87.3 a.
Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det, som har en stoÈ dnivaÊ paÊ 35 % av investeringskostnaderna,
iakttar villkoren i rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin.

109 N 784 och 786/97 samt 157, 158 och 161/98, EGT C 409, 30.12.1998.
110 C 55/97.
111 C 66/97, EGT C 122, 21.4.1998.
112 N 550/98.
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b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

Den 9 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av ett regionalt
investeringsstoÈ d paÊ 44,4 miljoner ecu till foÈ retaget Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH avseende
tillverkning av motorer med direktinsprutning i foÈ retagets fabrik i Kaiserslautern. Delstaten
Rheinland-Pfalz, daÈr den understoÈ dda investeringen genomfoÈ rts, aÈr en region som aÈr beraÈttigad till
regionalstoÈ d enligt artikel 87.3 c. Kommissionen drog slutsatsen att regionalstoÈ det, som har en stoÈ dnivaÊ

paÊ 18 % av de stoÈ dberaÈttigande kostnaderna, kan godkaÈnnas i form av ett ºomvandlingsstoÈ dº i den
mening som avses i punkt 3.2 i rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin och att villkoren i
rambestaÈmmelserna i fraÊga om regionalstoÈ d aÈr uppfyllda.

Frankrike

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Efter att ha konstaterat att bestaÈmmelserna i rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin
iakttogs beslutade kommissionen den 16 december att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av
regionalt investeringsstoÈ d paÊ sammanlagt 51,72 miljoner ecu till Toyota-koncernens nya fabrik i
Valencienne-Onnaing.

Portugal

AutoEuropa 115

De portugisiska myndigheterna har samarbetat med kommissionen fullt ut genom att aÊ terkraÈva det
utbildningsstoÈ d som mottagits av AutoEuropa (ett samriskfoÈ retag mellan Ford och VW, som aÈr baserat
i Setubal och tillverkar fordon avsedda foÈ r flera aÈndamaÊl) utoÈ ver vad som godkaÈnns enligt
rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till bilindustrin. FoÈ retaget bildades 1991 och kommissionen
godkaÈnde samma aÊr investerings- och utbildningsstoÈ d enligt rambestaÈmmelserna foÈ r statligt stoÈ d till
bilindustrin. Den understoÈ dda utbildningen bestod i en intensivkurs i foÈ rproduktion vid ett oberoende
utbildningscenter, vilket finansierades gemensamt av de portugisiska myndigheterna och AutoEuropa.
Under oÈ vervakningsfoÈ rfarandet framkom att AutoEuropa fick statliga medel foÈ r utbildning aÈven efter
det att produktionen hade inletts 1995.

Sverige

Volvo Lastvagnar 116

Kommissionen beslutade den 25 mars att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inletts gentemot
Sverige betraÈffande transportstoÈ d till Volvo Lastvagnar AB i UmeaÊ . Beslutet byggde paÊ att de svenska
myndigheterna accepterade kommissionens foÈ rslag att avskaffa stoÈ det gradvis mellan 1998 och 2003.
Kommissionen kommer att oÈ vervaka avvecklingen av stoÈ det foÈ r att saÈkerstaÈ lla att villkoren uppfylls.

113 N 354/98.
114 N 438/98.
115 NN 36/97, Competition Newsletter 2/98, s. 83.
116 C 48/97, EGT C 215, 10.7.1998.
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FoÈrenade Kungariket

LDV Ltd 117

Den 11 november beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av ett regionalt
investeringsstoÈ d paÊ 38 miljoner ecu till bilfoÈ retaget LDV Ltd foÈ r tillverkning av en ny serie tunga och
medeltunga lastbilar i foÈ retagets fabrik i Birmingham, inom ramen foÈ r ett samriskfoÈ retag med
tillverkaren Daewoo. Avsikten aÈr att LDV skall saÈkerstaÈ lla tillverkningen av lastbilar i FoÈ renade
kungariket och leverera reservdelar och lastbilar till Daewoo, medan Daewoo skall tillhandahaÊ lla det
tekniska stoÈ d och den hjaÈ lp som aÈ r noÈ dvaÈndig foÈ r att optimera produktens kvalitet och
kapacitetsanvaÈndningen vid fabriken. Kommissionen kom fram till att stoÈ det var foÈ renligt med den
gemensamma marknaden efter att ha konstaterat att det iakttar reglerna i rambestaÈmmelserna foÈ r
statligt stoÈ d till bilindustrin.

2.5. Syntetfiberindustrin

Belgien

Decochim S.A. 118

Den 25 november beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
avseende ett stoÈ d paÊ 8,2 miljoner ecu till foÈ rmaÊn foÈ r det nybildade foÈ retaget Decochim S.A., en
syntetfibertillverkare, foÈ r en investering paÊ 27,2 miljoner ecu som avser tillverkning av flamsaÈkert
polyesterfilamentgarn. Trots att den belgiska regeringen motiverade denna investering med att
produkten aÈ r mycket tekniskt avancerad och tillhoÈ r ett marknadssegment som praÈglas av
underkapacitet, hyser kommissionen tvivel om huruvida produkten verkligen aÈr innovativ och vill
daÈrfoÈ r foÈ rsaÈkra sig om att det inom gemenskapen faktiskt finns en strukturell brist paÊ utbudssidan naÈr
det gaÈ ller detta polyestergarn.

Tyskland

Saxonylon Textil GmbH 119

Den 28 oktober beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
betraÈffande planerade investeringsstoÈ d till foÈ retaget Saxonylon Textil GmbH i form av bidrag paÊ

sammanlagt 21,56 miljoner ecu, som aÈr avsedda foÈ r etableringen av en ny produktionslinje foÈ r
syntetgarn. Gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin aÈr aÈven tillaÈmpliga inom regioner
under utveckling. Kommissionen hyser allvarliga tvivel i fraÊga om huruvida stoÈ det iakttar
bestaÈmmelserna i gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin, som aÈven aÈr tillaÈmpliga i de
nya delstaterna, bland annat vad gaÈ ller kravet paÊ en betydande begraÈnsning av produktionskapaciteten
med haÈnsyn till oÈ verkapaciteten inom sektorn.

117 N 420/98.
118 N 263/98.
119 N 362/98.
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Spanien

BRILEN S.A. 120

Den 25 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende de spanska
myndigheternas foÈ rslag att bevilja stoÈ d uppgaÊende till 1,2 miljoner ecu till syntetfibertillverkaren
BRILEN S.A. i Barbastro, Huesca (Aragon). Investeringsprojektet avser teknisk modernisering och
foÈ rbaÈttring av foÈ retagets tillverkningsanlaÈggning foÈ r polyestergarn. Enligt de spanska myndigheterna
skulle investeringen inte leda till en oÈ kning av den sammanlagda produktionskapaciteten. I staÈ llet
skulle det ske en omorientering av tillverkningen med en oÈ vergaÊng fraÊn stapelfibrer till fibergarn av
polyester. Kommissionen undersoÈ kte foÈ rslaget mot bakgrund av gemenskapsreglerna om stoÈ d till
syntetfiberindustrin. Eftersom projektet foÈ refoÈ ll leda till en oÈ kning av kapaciteten foÈ r filamentgarn av
polyester, daÈr det inte finns naÊgon strukturell brist paÊ utbudssidan, hyser kommissionen tvivel om
huruvida det foÈ reslagna stoÈ det skulle vara foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

SNIACE 121

Den 28 oktober beslutade kommissionen att genom ett delvis negativt beslut avsluta det foÈ rfarande
enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget som den hade inlett i fraÊga om stoÈ d till det spanska syntetfiberfoÈ re-
taget SNIACE SA i Torrelavega i Kantabrien. Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det i form av
beviljande av laÈgre raÈntesatser aÈn marknadsraÈntan vid omlaÈggning av sociala avgifter till ett belopp av
sammanlagt 21,79 miljoner ecu och i avtal med loÈ negarantifonden FOGASA till ett belopp av
sammanlagt 10,2 miljoner ecu, utgjorde olagligt stoÈ d som var ofoÈ renligt med den gemensamma
marknaden, eftersom bestaÈmmelserna i gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin inte
respekterades. Kommissionen kraÈvde daÈrfoÈ r att stoÈ det skulle aÊterbetalas jaÈmte raÈnta. Kommissionen
preciserar inte stoÈ dbeloppet i beslutet, men anger att det aÊ tminstone uppgaÊr till skillnaden mellan
marknadsraÈntan och den raÈnta som beviljats i avtalen med socialfoÈ rsaÈkringsmyndigheten och med
FOGASA.

Kommissionen ansaÊg att de oÈ vriga aÊtgaÈrderna, dvs. en garanti foÈ r en kredit paÊ 6 miljoner ecu,
finansiella aÊtgaÈrder avseende installation av en aÊtervinningsanlaÈggning foÈ r avfall samt en delvis
avskrivning av skulder, inte utgjorde statligt stoÈ d i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-foÈ rdraget,
varfoÈ r den avslutade foÈ rfarandet avseende dem. FraÊgan om huruvida SNIACE:s underlaÊtelse att betala
miljoÈ avgifter under perioden 1987±1995 aÈr foÈ renlig med den gemensamma marknaden kommer
slutligen att bli foÈ remaÊl foÈ r ett separat kommissionsbeslut.

OÈ sterrike

Lenzing Lyocell GmbH & Co KG 122

Den 14 oktober beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende olika stoÈ d som
antingen redan beviljats foÈ retaget Lenzing Lyocell GmbH & Co KG eller planeras att beviljas
foÈ retaget. Vissa av dessa stoÈ d bygger paÊ stoÈ dordningar som aÈr godkaÈnda eller som fanns foÈ re
anslutningen. FoÈ retaget ingaÊr i den oÈ sterrikiska koncernen Lenzing, som aÈr en av vaÈrldens stoÈ rsta
syntetfibertillverkare. StoÈ den, som avsaÊg investeringar, miljoÈ skydd, utbildning och foÈ rmodligen

120 C 25/98 (f.d. N 851/97), EGT C 199, 25.6.1998
121 C 68/97 (f.d. NN 118/97).
122 C 61/98 (f.d. NN 189/97), EGT C 9, 13.1.1999.
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driftsstoÈ d, uppgaÊr till minst 1 034,7 miljoner oÈ sterrikiska schilling (74,7 miljoner ecu). FoÈ r vissa stoÈ d har
stoÈ dbeloppet aÈnnu inte kunnat faststaÈ llas (nya investeringsstoÈ d, statliga garantier, foÈ rmodat driftsstoÈ d
till ett betydande belopp). PaÊ grundval av de upplysningar kommissionen foÈ rfogar oÈ ver i detta skede
hyser den allvarliga tvivel om huruvida stoÈ den aÈr foÈ renliga med den gemensamma marknaden. I fraÊga
om de stoÈ d som bygger paÊ befintliga eller godkaÈnda stoÈ dordningar, kan kommissionen inte faststaÈ lla
om de villkor och hoÈ gsta belopp som foÈ reskrivs i dessa ordningar har iakttagits. Kommissionen har
daÈrfoÈ r beslutat att fatta ett beslut om att uppmana den oÈ sterrikiska regeringen att tillhandahaÊ lla alla de
upplysningar som kommissionen behoÈ ver foÈ r att ta staÈ llning i dessa fraÊgor.

Portugal

CORDEX S.A. 123

Kommissionen beslutade den 4 februari att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inleddes i
mars 1997 betraÈffande de portugisiska myndigheternas foÈ rslag att bevilja stoÈ d enligt PEDIP II-
programmet till CORDEX S.A., ett foÈ retag som tillverkar snoÈ ren och taÊgvirke och aÈr belaÈget i Ovar,
Estoriz. StoÈ det beviljades foÈ r foÈ retagets planerade utvidgning och modernisering av produktsorti-
mentet, vilket bestaÊr av naturliga fiber, syntetfiber och polyuretanskum foÈ r anvaÈndning i ett flertal
produkter (t.ex. madrasser och moÈ belstoppningar), och godkaÈndes enligt artikel 87.3 a i EG-foÈ rdraget.
Kommissionen hade inlett det formella granskningsfoÈ rfarandet paÊ grund av att det foÈ reslagna stoÈ det
foÈ refoÈ ll strida mot gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin. Under foÈ rfarandet enligt
artikel 88.2 gjorde de portugisiska myndigheterna betydande aÈndringar av den ursprungliga anmaÈlan.
De gick med paÊ att stryka saÊdan verksamhet som omfattas av gemenskapsreglerna fraÊn foÈ rteckningen
oÈ ver stoÈ dberaÈttigande investeringar, naÈmligen stoÈ d till installation av ny kapacitet foÈ r extrudering av
filamentgarn baserade paÊ polypropylen. Det foÈ reslagna stoÈ dbeloppet minskades fraÊn 3,47 miljoner ecu
till 2,69 miljoner ecu, ett belopp som inbegriper samfinansiering fraÊn strukturfonderna

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Den 14 oktober beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget avseende
ett investeringsstoÈ d paÊ 10 miljoner ecu till foÈ rmaÊn foÈ r COTESI, ett foÈ retag inom syntetfibersektorn,
belaÈget i GrijoÂ i regionen Carvalhos. StoÈ dets syfte aÈr att modernisera COTESI:s produktionsprocess.
FoÈ r att stoÈ det skall vara foÈ renligt med den gemensamma marknaden, maÊste investeringen respektera
villkoren i gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin, aÈven om investeringen goÈ rs i en
region som aÈr beraÈttigad till regionalstoÈ d enligt undantaget i artikel 87.3 a i EG-foÈ rdraget.
Kommissionen har allvarliga tvivel i detta haÈnseende, bland annat i fraÊga om skyldigheten att som
motprestation till stoÈ det foÈ reta betydande kapacitetsminskningar.

123 C 17/97 (f.d. N 639/96).
124 C 60/98 (f.d. N 196/98), EGT C 405, 24.12.1998.
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2.6. Finanssektorn

Frankrike

a) SocieteÂ Marseillaise de Credit 125

Den 14 juli beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 och att godkaÈnna
omstruktureringsstoÈ d foÈ r privatiseringen av SMC till ett belopp av 953 miljoner ecu. StoÈ det godkaÈndes
paÊ villkor att SMC aÊtergaÊr fullt ut till lokal kommersiell bankverksamhet och att den omstrukturer-
ingsplan som lagts fram av den privata foÈ rvaÈrvaren, Banque Chaix, ett dotterbolag till CreÂdit
Commercial de France, genomfoÈ rs.

Kommissionen ansaÊg att SMC aÈr livskraftigt, med foÈ rbehaÊ ll foÈ r att de aÊtgaÈrder som man aÊtagit sig att
vidta foÈ r att foÈ rbaÈttra verksamhetens loÈ nsamhet fortloÈ per. Banken har tillraÈckligt stort eget kapital foÈ r
att uppfylla sina lagstadgade foÈ rpliktelser. Den har inte tillfoÈ rts mer kapital aÈn vad som aÈr absolut
noÈ dvaÈndigt foÈ r att stoÈ det skall kunna godkaÈnnas. Kommissionen ansaÊg att det var noÈ dvaÈndigt med
motprestationer foÈ r att kompensera foÈ r stoÈ dets snedvridande effekter i foÈ rhaÊllande till SMC:s
konkurrenter, bland annat i form av att SMC laÈgger ned fem bank- och finansinstitut som SMC har
utvecklat under de senaste tio aÊren parallellt med sin kommersiella bankverksamhet.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Kommissionen godkaÈnde den 20 maj det ytterligare stoÈ d som Frankrike har beviljat CreÂdit Lyonnais
utoÈ ver de stoÈ dutbetalningar paÊ 6,8 miljarder ecu (45 miljarder franska franc) och ca 600 miljoner ecu
(4 miljarder franska franc) som godkaÈndes 1995 respektive 1996. Det ytterligare stoÈ det avser oÈ kningen
av foÈ rlusterna i Consortium de ReÂalisations (CDR), aÈndringen av raÈntesatserna paÊ laÊnet fraÊn CreÂdit
Lyonnais till Etablissement public et de Participations (EPFR) samt att EFPR avstod fraÊn att teckna
en nollkupongobligation som CreÂdit Lyonnais skulle finansiera. PaÊ grund av osaÈkerheten kring CDR:s
framtida foÈ rluster uppskattas det ytterligare stoÈ det till mellan 8 och 15 miljarder ecu (53±
98 miljarder franska franc).

Kommissionen ansaÊ g att det kraÈvdes betydande kompenserande aÊ tgaÈ rder foÈ r att gottgoÈ ra
konkurrenterna foÈ r snedvridningen av konkurrensen. StoÈ det godkaÈndes daÈrfoÈ r paÊ villkor att CreÂdit
Lyonnais minskar sin balansraÈkning med 310 miljarder franska franc (47 miljarder ecu) i Europa och i
hela vaÈrlden, foÈ rutom de minskningar som banken aÊ lades att goÈ ra 1995, dvs. att den skulle uppnaÊ en
total minskning av balansraÈkningen med mer aÈn en tredjedel i foÈ rhaÊ llande till den 31 december 1994.
CreÂdit Lyonnais kommer dessutom tvingas minska antalet bankkontor i Frankrike till 1 850 stycken aÊr
2000. Den franska regeringen har aÊtagit sig att privatisera CreÂdit Lyonnais till oktober 1999. Efter
privatiseringen kommer bankens tillvaÈxt att begraÈnsas till 3,2 % per aÊr fram till 2001 och den maÊste
dela ut 58 % av sitt nettooÈ verskott i form av vinstutdelning fram till 2003.

125 C 42/96 (f.d. NN 194/95).
126 C 47/96 (f.d. NN 113/96), EGT L 221, 8.8.1998.
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c) SocieteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Den 22 juli beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inleddes den 18
september 1996 och utvidgades den 2 april 1997. FoÈ rfarandet avsaÊg aÊtgaÈrder foÈ r rekapitalisering och
avyttring av en del av SDBO till CreÂdit Lyonnais. Kommissionen konstaterade att den kapitaloÈ kning
paÊ ca 36,4 miljoner ecu som den franska staten hade beviljat genom Consortium de ReÂalisations
(CDR) foÈ rmedling, vilket skett innan bankens sunda tillgaÊngar avyttrades till CreÂdit Lyonnais, utgoÈ r
ett statligt stoÈ d som aÈr olagligt och ofoÈ renligt med foÈ rdraget.

Italien

a) Banco di Napoli 128

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen stoÈ d till sanering, omstrukturering och privatisering av Banco di
Napoli enligt lagdekret nr 163 av den 27 mars 1996, omvandlat till lag nr 588 av den 19 november 1996.
Det roÈ r sig saÈrskilt om kapitaltillskott till Banco di Napoli fraÊn statskassan, foÈ rskott fraÊn Banca d'Italia
enligt vad som foÈ reskrivs i ministerdekret av den 27 september 1974 foÈ r att taÈcka foÈ rlusterna i SocietaÁ

per la Gestione di AttivitaÁ samt skattelaÈ ttnader. De uppskattade nettokostnaderna foÈ r staten uppgaÊr
till mellan 1,14 miljarder ecu och 6,1 miljarder ecu. GodkaÈnnandet av aÊtgaÈrderna foÈ renades med
villkor, bland annat om att Italien skall respektera aÊtagandet om att Banco di Napoli foÈ re utgaÊngen av
1998 skall oÈ verlaÊ ta eller laÈgga ner 18 banker med saÈte i norra och mellersta Italien, utoÈ ver oÈ verlaÊ telsen
av 59 banker och 7 filialer och kontor i utlandet, och filialen i Madrid. De laÊn som beviljats av Banca
d'Italia foÈ r bankfilialen Isveimers likvidation anses daÈremot inte utgoÈ ra statligt stoÈ d till Banco di
Napoli, paÊ villkor att Banco di Napoli inte koÈ per tillbaka tillgaÊngar fraÊn likvidationen av Isveimer,
utom foÈ r det fall det skulle visa sig omoÈ jligt att saÈ lja foÈ retaget till naÊgon annan eller realisera det paÊ

foÈ rmaÊnligare villkor genom likvidation.

b) Banco di Sicilia och Sicilcassa 129

Den 11 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende omstruktu-
reringsstoÈ d till Sicilcassa och/eller Banco di Sicilia. Kommissionen uppmanade de italienska
myndigheterna att inkomma med kompletterande upplysningar foÈ r att den skall kunna avgoÈ ra om
skapandet av ett regionalt bankcentrum paÊ Sicilien omfattar statligt stoÈ d och, om saÊ aÈr fallet, om stoÈ det
aÈr foÈ renligt med gemenskapens konkurrensregler. Det roÈ r sig fraÈmst om stoÈ daÊtgaÈrder foÈ r Banca
d'Italias oÈ vertagande av tillgaÊngarna och skulderna i banken Sicilcassa som i september 1997 foÈ rsattes i
tvaÊngslikvidation. Kommissionen begaÈr ytterligare upplysningar om omstruktureringsplanen foÈ r Banco
di Sicilia och saÈrskilt om integreringen av Sicilcassa med haÈnsyn till deras staÈ llning paÊ den sicilianska
bankmarknaden. Kommissionen begaÈr aÈven upplysningar om Banco di Sicilias foÈ rvaÈntade resultat och
om de hypoteser som anvaÈnds vid denna uppskattning.

127 C 44/96.
128 C 40/96.
129 C 16/98 (f.d. NN 10/98), EGT C 297, 25.9.1998.
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2.7. Transportsektorn

a) Lufttransport

Den 21 januari fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om tvaÊ bidrag paÊ 24 407 respektive
6 696 ecu (984 600 respektive 270 116 belgiska franc) som regionen Flandern skulle bevilja flygbolaget
Air Belgium och researrangoÈ ren Sunair mot att de betjaÈnar flygplatsen i Ostende. Kommissionen
gjorde dock inte naÊgra invaÈndningar mot utbetalningen av ett stoÈ d till researrangoÈ ren Sunair paÊ 111 550
ecu (4,5 miljoner belgiska franc) inom ramen foÈ r regionen Flanderns finansiering av ett program foÈ r att
fraÈmja flygplatserna i Ostende och Antwerpen.

Den 3 juni beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot utbetalningen av andra delen av ett
stoÈ d till ett belopp av 258,23 miljoner ecu (500 miljarder lire) till foÈ retaget Alitalia. Detta beslut har
samband med det positiva beslut som fattades den 15 juli 1997 om en kapitaloÈ kning till foÈ retaget med
sammanlagt 1,42 miljarder ecu (2 750 miljarder lire) som skulle frigoÈ ras i tre delar, under foÈ rutsaÈ ttning
att vissa villkor iakttogs, bland annat att omstruktureringsplanen foÈ ljs, att detta sker paÊ ett oÈ ppet saÈ tt
och att Alitalias svaÊrigheter inte oÈ verfoÈ rs till konkurrerande foÈ retag. Kommissionen vidhaÊ ller att det aÈr
noÈ dvaÈndigt att aÊ terhaÈmta foÈ rseningen i fraÊga om minskningen av kostnaderna, framfoÈ rallt med
avseende paÊ besaÈttningen, men konstaterar att omstruktureringsplanen har genomfoÈ rts paÊ ett
tillfredsstaÈ llande saÈtt och att Italien har gjort ytterligare aÊtaganden, dels foÈ r att garantera att stoÈ det inte
anvaÈnds foÈ r att finansiera reklamkostnader och dels foÈ r att moÈ jliggoÈ ra foÈ r de konkurrerande
flygbolagen att utnyttja trafikraÈ ttigheter foÈ r tredje land.

Till foÈ ljd av att foÈ rstainstansraÈ tten hade ogiltigfoÈ rklarat kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om
godkaÈnnande av ett kapitaltillskott till Air France paÊ 3,05 miljarder ecu (20 miljarder franska franc) paÊ

grund av bristande motivering paÊ tvaÊ punkter, naÈmligen avseende inkoÈ p av nya flygplan och avseende
Air Frances konkurrensstaÈ llning paÊ linjer utanfoÈ r Europeiska ekonomiska samarbetsomraÊdet (EES),
beslutade kommissionen den 22 juli att fatta ett nytt beslut om godkaÈnnande av samma belopp, i vilket
den klargjorde sin instaÈ llning i fraÊga om dessa tvaÊ punkter. Kommissionen betonar foÈ r det foÈ rsta att
stoÈ det aÈr ett led i en omstruktureringsplan som foÈ rstainstansraÈ tten bedoÈ mt vara oÈ vertygande, att
lufttransportsektorn expanderar kraftigt, att Air Frances utbud av platser aÈr stabilt och att hela det
stoÈ d som beviljats foÈ retaget aÈr avsett att minska foÈ retagets skulder och inte att finansiera inkoÈ p av nya
flygplan. FoÈ r det andra anfoÈ r kommissionen att de oÈ vergripande villkor som uppstaÈ llts i sig ger
tillraÈckliga garantier i fraÊga om foÈ rbindelser utanfoÈ r EES (bland annat eftersom de leder till en
minskning av marknadsandelarna i hela vaÈrlden), att stoÈ det hade mycket stoÈ rre paÊverkan paÊ

konkurrensvillkoren foÈ r foÈ rbindelser inom EES aÈn paÊ oÈ vriga linjer och att slutligen en alltfoÈ r stark
begraÈnsning av Air Frances utbud paÊ foÈ rbindelserna utanfoÈ r EES framfoÈ rallt skulle gynna foÈ retag i
tredje land.

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen paÊ grundval av artikel 87.2 a de stoÈ d av social karaktaÈr som
beviljats invaÊnare paÊ KanarieoÈ arna och Balearerna avseende flygfoÈ rbindelser mellan dessa oÈ grupper.
Ett liknande beslut fattades den 27 augusti i fraÊga om stoÈ d som beviljats invaÊnare i regionen Madeira
foÈ r flygfoÈ rbindelser med oÈ vriga Portugal.

Den 14 augusti godkaÈnde kommissionen ett omstruktureringsstoÈ d till foÈ retaget Olympic Airways som
bestod av laÊnegarantier, en minskning av foÈ retagets skuld och ett kapitaltillskott. Detta stoÈ d, som
ursprungligen godkaÈndes i oktober 1994, hade blockerats under mer aÈn tvaÊ aÊr paÊ grund av att den
grekiska regeringen inte hade iakttagit vissa villkor i beslutet om godkaÈnnande. Kommissionen
bedoÈ mde att de grekiska myndigheternas aÊtaganden nu hade uppfyllts och att stoÈ det, som ingaÊr i en
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omstruktureringsplan som reviderats och foÈ rlaÈngts till 2002, var foÈ renligt med konkurrensreglerna.
Kommissionen minskade dock det godkaÈnda beloppet foÈ r kapitaltillskottet fraÊn 54 till 40,8 miljarder
drakmer, foÈ rlaÈngde varaktigheten av de tidigare aÊ lagda villkoren till 2002 och foÈ renade beslutet med
ytterligare villkor.

Den 11 november godkaÈnde kommissionen med stoÈ d av gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till
skydd foÈ r miljoÈ n ett bidrag fraÊn NederlaÈnderna till foÈ retaget Martinair paÊ 332 637 gulden foÈ r
installering av ny utrustning foÈ r att minska foÈ rorenande utslaÈpp.

b) SjoÈ transport

Den 18 februari inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget betraÈ ffande ett stoÈ d fraÊn
Spanien till sjoÈ transportfoÈ retaget Transmediterranean inom ramen foÈ r ett kontrakt mellan detta
foÈ retag och den spanska staten om tillhandahaÊ llande av allmaÈnnyttiga tjaÈnster. Kommissionen
uttryckte i samband daÈrmed tvivel i fraÊga om kontraktsvillkoren och omstaÈndigheterna kring
tilldelningen av kontraktet.

Den 7 april inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget avseende flera stoÈ daÊtgaÈrder i
samband med omorganisationen av det franska sjoÈ transportfoÈ retaget Brittany Ferries. SkaÈ len till detta
var dels allvarliga tvivel i fraÊga om huruvida dessa aÊtgaÈrder har en positiv effekt paÊ foÈ retagets
loÈ nsamhet, dels att det finns en risk foÈ r snedvridningar av konkurrensen mellan sjoÈ transportfoÈ retag i
de olika medlemsstaterna.

Den 9 december beslutade kommissionen att utvidga foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget till att aÈven
avse ett kompletterande stoÈ dprojekt paÊ 80 miljoner franska franc till foÈ rmaÊn foÈ r Brittany Ferries och
allt ytterligare stoÈ d i samband med omstruktureringen av detta foÈ retag.

Den 9 december inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget betraÈ ffande olika
foÈ rmodade stoÈ daÊtgaÈrder till det franska foÈ retaget Corsica Marittima, ett dotterbolag till SNCM, som aÈr
ett sjoÈ transportfoÈ retag som har anfoÈ rtrotts att tillhandahaÊ lla tjaÈnster av allmaÈnt intresse mellan den
franska kontinenten och Korsika.

Samma dag fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om aÊtgaÈrder som den irlaÈndska
regeringen planerade i syfte att saÈnka skeppsredares loÈ nekostnader foÈ r sjoÈ maÈn inom gemenskapen.
Eftersom dessa aÊtgaÈrder i strid med vad som anges i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till
sjoÈ transport inte var begraÈnsade till fartyg som aÈr registrerade i en medlemsstat, foÈ rklarades de
ofoÈ renliga med artikel 87 i foÈ rdraget.

c) Hamnsektorn

Den 22 december inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget betraÈ ffande stoÈ daÊtgaÈrder
som var avsedda att saÈnka driftskostnaderna foÈ r hamnfoÈ retag i Italien. I samband daÈrmed uttryckte
kommissionen allvarliga tvivel i fraÊga om foÈ renligheten av dessa aÊtgaÈrder, som tillkommer de aÊtgaÈrder
som var avsedda att fraÈmja omstruktureringen av den italienska hamnsektorn och som aÈr foÈ remaÊl foÈ r
ett parallellt granskningsfoÈ rfarande enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget.
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d) JaÈ rnvaÈgstransport

Den 22 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot ett stoÈ dprojekt som anmaÈlts
av de brittiska myndigheterna avseende kompletterande aÊtgaÈrder foÈ r finansiering av byggande,
underhaÊ ll och drift av Channel Tunnel Rail Link (CTRL), jaÈrnvaÈgsinfrastrukturen foÈ r hoÈ ghastighetstaÊg
mellan London och tunneln under Engelska kanalen. Vid bedoÈ mningen av de anmaÈlda stoÈ den gjorde
kommissionen en klar aÊ tskillnad mellan aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ rvaltaren av infrastrukturen och
aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r taÊgoperatoÈ ren. Eftersom CTRL utgoÈ r en del av linjen Paris-Bryssel-KoÈ ln-
Amsterdam-London, ett av de 14 prioriterade projekten inom ramen foÈ r utvecklingen av de
transeuropeiska naÈten, anser kommissionen att aÊ tgaÈrderna till foÈ rmaÊn foÈ r infrastrukturfoÈ rvaltaren aÈr
foÈ renliga med den gemensamma marknaden med stoÈ d av artikel 87.3 b i foÈ rdraget. Vid bedoÈ mningen
av stoÈ det till taÊgoperatoÈ ren tog kommissionen haÈnsyn till att detta stoÈ d aÈr avsett att kompensera foÈ r
kostnaderna foÈ r anvaÈndningen av infrastrukturen. StoÈ det godkaÈndes daÈrfoÈ r med stoÈ d av artikel 3.1 b i
foÈ rordning nr 1107/70.

e) VaÈgtransport

Den 4 februari beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget avseende
systemet foÈ r befrielser fraÊn vaÈgavgifter paÊ motorvaÈgen Tauern i OÈ sterrike, med haÈnsyn till att dessa
aÊtgaÈrder har karaktaÈr av driftsstoÈ d.

Den 25 mars beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande betraÈ ffande stoÈ daÊtgaÈrder till
vaÈgtransport och intermodal transport i Italien, med haÈnsyn till att den hyste tvivel i fraÊga om
huruvida dessa aÊtgaÈrder faller under artikel 87.3 c i foÈ rdraget.

Den 1 juli fattade kommissionen ett delvis negativt slutligt beslut om den spanska ordningen foÈ r stoÈ d
till inkoÈ p av industrifordon. Kommissionen ansaÊg att det stoÈ d som hade beviljats lokala offentliga
organ och allmaÈnnyttiga foÈ retag samt fysiska personer eller smaÊ och medelstora foÈ retag inom andra
sektorer aÈn transportsektorn, som endast aÈr verksamma paÊ lokal eller regional nivaÊ , inte utgjorde stoÈ d i
den mening som avses i artikel 87.1 i foÈ rdraget. Allt oÈ vrigt stoÈ d som de spanska myndigheterna hade
beviljat foÈ rklarades olagligt och kommissionen foÈ rordnade daÈrfoÈ r att det skulle aÊterbetalas.

Den 28 oktober beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande betraÈffande foÈ rlaÈngningen av denna
ordning till 1997.

f) Kombinerad transport

Den 9 december beslutade kommissionen med stoÈ d av artikel 87.3 c i EG-foÈ rdraget att inte goÈ ra
invaÈndningar mot nederlaÈndska stoÈ daÊ tgaÈ rder foÈ r att oÈ ka kapaciteten vid den kombinerade
transportterminalen i Born.

Den 22 december beslutade kommissionen att aÊ tgaÈrder foÈ r att finansiera uppfoÈ randet av en ny
kombinerad transportterminal i Wales inte utgjorde stoÈ d i den mening som avses i artikel 87 i
foÈ rdraget.
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g) InlandssjoÈ fart

Den 2 oktober godkaÈnde kommissionen de franska myndigheternas aÈndring av den ekonomiska och
sociala plan foÈ r flodtransport foÈ r aÊren 1997 och 1998, som hade godkaÈnts genom beslut av den 1
oktober 1997.

Den 14 oktober godkaÈnde kommissionen ett planerat investeringsstoÈ d fraÊn den nederlaÈndska
regeringen foÈ r inraÈ ttandet av ett samordningscentrum foÈ r baÊtar foÈ r inlandssjoÈ fart i Rotterdams hamn,
Barge Control Center. Kommissionen inledde dock ett foÈ rfarande avseende stoÈ d som var avsedda att
taÈcka driftskostnaderna foÈ r projektet, vilka betraktas som driftsstoÈ d.

2.8. Jordbrukssektorn

Enligt den princip som foÈ rbjuder medlemsstater att bevilja driftsstoÈ d inledde kommissionen
foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 med avseende paÊ en grekisk lag enligt vilken skulder till Agricultural
Bank of Greece skrevs av och konsoliderades. Lagen beroÈ rde oÈ ver 200 jordbruksfoÈ retag. Det
skuldbelopp som skulle skrivas av uppgaÊr till minst 158,6 miljarder drakmer (ca 450 miljoner ecu).
Skuldsaneringen avser 4,2 miljarder drakmer (ca 12 miljoner ecu). Skulderna orsakas i huvudsak av
driftsfoÈ rluster i de beroÈ rda foÈ retagen. Kommissionen anser att det foÈ reslagna stoÈ det aÈr driftsstoÈ d, vilket
inte aÈr tillaÊ tet. Det betraktas ocksaÊ som ofoÈ renligt med reglerna foÈ r de gemensamma organisationerna
av marknaderna. Andra skulder foÈ refoÈ ll ha samband med en ºinterventionistisk politikº fraÊn den
grekiska statens sida. I brist paÊ exakta uppgifter om denna politik hyste kommissionen allvarliga tvivel
om huruvida den var foÈ renlig med den gemensamma jordbrukspolitiken. Vissa finansiellt mindre
viktiga skulder hade uppkommit vid skapande och drift av infrastruktur och genom aÊteruppbyggnad av
tillgaÊngar som paÊverkats av naturkatastrofer. Kommissionen inledde ocksaÊ foÈ rfarandet enligt artikel
88.2 i foÈ rdraget med avseende paÊ andra stoÈ daÊtgaÈrder i lagen. Dessa avser nedsaÈttning av sociala
avgifter foÈ r kooperativ, foÈ rsaÈ ljning av offentliga tillgaÊngar, investeringsstoÈ d, aÊ tgaÈrder foÈ r att stoÈ dja
djuruppfoÈ dning och i ett fall stoÈ d till ett kooperativ foÈ r loÈ neutbetalningar. Efter det att en lag hade
antagits som foÈ renade det nationella godkaÈnnandet av avskrivningen med villkor om att kommissionen
foÈ rst givit klartecken enligt artikel 88.3, beslutade kommissionen att inte inleda naÊgot oÈ ver-
traÈdelsefoÈ rfarande mot Grekland. I oktober 1998 haÈnskoÈ ts aÈrendet paÊ Greklands begaÈran till raÊdet i
enlighet med foÈ rfarandet i artikel 88.2 tredje stycket. Detta innebaÈr att det foÈ rfarande som
kommissionen har inlett skjuts upp tills dess att raÊdet har tagit staÈ llning till statens begaÈran. RaÊdet kan
enhaÈlligt besluta att stoÈ det skall anses vara foÈ renligt med den gemensamma marknaden, med avvikelse
fraÊn bestaÈmmelserna i artikel 87, om ett saÊdant beslut aÈr motiverat paÊ grund av exceptionella
omstaÈndigheter. Om raÊdet emellertid inte har tagit staÈ llning till medlemsstatens begaÈran inom tre
maÊnader efter det att den inlaÈmnats, skall kommissionen fatta beslut i aÈrendet.

Kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 med avseende paÊ vad som ocksaÊ foÈ refoÈ ll
vara driftsstoÈ d som beviljats av Irland och som omfattade stoÈ d till baÊde jordbruks- och trans-
portsektorn. AÈ rendet avsaÊg betalning av 1 miljon irlaÈndska pund (ca 1 298 miljoner ecu) i statligt stoÈ d
till det irlaÈndska foÈ retaget Gaelic Ferries, foÈ r drift av faÈrjetrafik foÈ r djurtransport fraÊn Irland till den
europeiska kontinenten. Statens ingripande utloÈ stes av en privat faÈrjeredares beslut att laÈgga ner sin
djurtransport av kommersiella skaÈl efter paÊtryckningar fraÊn djurskyddsgrupper. I beslutet om att
inleda foÈ rfarandet noterade kommissionen att det foÈ regivna syftet och effekten av det statliga stoÈ det
var att saÈkra irlaÈndska djuruppfoÈ dares tillgaÊng till den kontinentala marknaden. Av samma skaÈ l kan
exportoÈ rerna anses gynnade i den mening som avses i artikel 87.1 i foÈ rdraget. AÈ ven om de taxor som
tillaÈmpades av Gaelic Ferries oÈ verensstaÈmde med dem exportoÈ rerna hade betalat tidigare, skulle de
inte ha haft naÊgon praktisk inneboÈ rd, daÊ det var foÈ rst naÈr den irlaÈndska staten erbjoÈ d ytterligare medel
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som ett nytt transportfoÈ retag startade en faÈrjefoÈ rbindelse foÈ r frakt av boskap. Kommissionen ansaÊg
daÈrfoÈ r att stoÈ det kunde utgoÈ ra driftsstoÈ d, eftersom det befriar exportoÈ rerna fraÊn en del av de
transportkostnader de skulle ha faÊtt baÈra om staten inte hade ingripit.

BetraÈffande statligt stoÈ d vid ºexceptionella haÈndelserº enligt artikel 87.2 b skapade ett beslut i ett
belgiskt aÈrende (Vallonien) ett prejudikat foÈ r statligt stoÈ d som beviljas vid fall av ºgalna ko-sjukanº
utanfoÈ r FoÈ renade kungariket. FoÈ r foÈ rsta gaÊngen betraktade kommissionen kompensationsstoÈ d foÈ r
skador som aÊsamkats noÈ t- och kalvkoÈ ttssektorn genom BSE-krisen som foÈ renligt med den
gemensamma marknaden enligt undantaget i artikel 87.2 b. Detta var fallet trots att skadan hade
skett utanfoÈ r FoÈ renade kungariket, daÈr ett handelsfoÈ rbud hade utfaÈrdats. Kommissionen foÈ ljde samma
tillvaÈgagaÊngssaÈ tt i ett fall av statligt stoÈ d beviljat av den italienska staten.

Under 1998 fortsatte kommissionen att motta aÊtskilliga anmaÈlningar fraÊn olika medlemsstater om stoÈ d
efter naturkatastrofer och exceptionella haÈndelser. Detta foÈ ljer en trend som redan visat sig under
tidigare aÊr. I ett saÈrskilt intressant grekiskt aÈrende fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut
betraÈffande stoÈ d till linsodlare i Lefkada. StoÈ det skulle kompensera odlarna foÈ r skador till foÈ ljd av
torka under 1996. De grekiska myndigheterna aÊtog sig att iaktta de regler som foÈ ljer av kommissionens
praxis foÈ r haÈndelser som inte direkt faller under artikel 87.2 b, men i det saÈrskilda aÈrendet hade
kompensationen beraÈknats paÊ grundval av marknadsvaÈrdet foÈ r linser, vilket uppenbarligen skulle leda
till oÈ verkompensation. Kommissionen beslutade ocksaÊ att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2
betraÈffande ett utkast till stoÈ d till producenter av meloner och vattenmeloner i Thessalonikiregionen
foÈ r att kompensera dem foÈ r skador som orsakats av aÊkersork. Kommissionen ansaÊg att denna situation
inte motsvarade definitionen av ºexceptionella haÈndelserº i den mening som avses i artikel 87.2 b och
att den inte kunde uppfylla de regler som foÈ ljer av kommissionens praxis foÈ r saÊdana haÈndelser.

BetraÈffande stoÈ d till bearbetning och salufoÈ ring av jordbruksprodukter fattade kommissionen ett
slutligt negativt beslut mot Tyskland med avseende paÊ stoÈ d som kunde beviljas enligt befintliga
regionala stoÈ dordningar. Under 1995 foÈ reslog kommissionen riktlinjer och laÈmpliga aÊtgaÈrder foÈ r
statligt stoÈ d som beviljas i samband med investeringar i bearbetning och salufoÈ ring av jordbruks-
produkter. Enligt riktlinjerna medges en maximal stoÈ dnivaÊ paÊ 75 % foÈ r investeringar i maÊ l 1-omraÊden
och 55 % i andra delar av gemenskapen. De foÈ reskriver ocksaÊ att inget stoÈ d faÊr beviljas foÈ r
investeringar som faller inom tillaÈmpningsomraÊdet foÈ r de sektorsrestriktioner som meddelas i
kommissionens beslut 94/173/EEG om de urvalskriterier som skall faststaÈ llas foÈ r investeringar avsedda
att foÈ rbaÈ ttra villkoren foÈ r foÈ raÈdling och salufoÈ ring av jordbruks- och skogsbruksprodukter.
Restriktionerna, som faststaÈ lldes av kommissionen efter en analys av representativa marknader,
utesluter allmaÈnt stoÈ d till investeringar i sektorer med oÈ verkapacitet paÊ gemenskapsnivaÊ . Som svar paÊ

kommissionens foÈ rslag accepterade de tyska myndigheterna tillaÈmpningen av sektorsrestriktioner foÈ r
stoÈ daÊtgaÈrder som beviljas enligt ordningar foÈ r sektorstoÈ d, med de svarade att de inte kunde acceptera
tillaÈmpning av sektorsbegraÈnsningar daÊ det gaÈller regionala stoÈ dordningar. De tyska myndigheterna
ansaÊg i sjaÈ lva verket att de skulle kunna undvika de sektorsrestriktioner som foÈ ljer av de politiska
maÊlen foÈ r den gemensamma jordbrukspolitiken, om det var motiverat utifraÊn regionalpolitiska
utvecklingsmaÊ l. Med avseende paÊ det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inleddes i juli 1996, och med
beaktande av den tyska regeringens synpunkter, kunde kommissionen inte godkaÈnna dessa argument.
Kommissionen noterade att regionalpolitiska maÊl redan beaktats i sektorsrestriktionerna, eftersom
dessa medgav vissa typer av investeringar som skulle vara foÈ rbjudna paÊ andra haÊ ll i gemenskapen. I
andra fall ansaÊg kommissionen att investeringar i sektorer med oÈ verproduktion paÊ gemenskapsnivaÊ

sannolikt inte skulle skapa haÊ llbar regional utveckling. De kunde dessutom paÊverka handeln negativt.
Kommissionen noterade ocksaÊ att den aÊtskillnad de tyska myndigheterna foÈ rsoÈ kte goÈ ra mellan
sektorstoÈ d och regionalstoÈ d skulle goÈ ra det moÈ jligt foÈ r de behoÈ riga myndigheterna att kringgaÊ

gemenskapens politik genom att omklassificera en stoÈ daÊtgaÈrd till en laÈmplig ordning. Av dessa skaÈ l
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begaÈrde kommissionen att de tyska myndigheterna skulle aÈndra sina nuvarande ordningar foÈ r
regionalstoÈ d, saÊ att inget stoÈ d kunde laÈmnas till investeringar i sektorer som omfattas av de
restriktioner som faststaÈ lls i beslut 94/173/EEG.

I ett aÈrende om stoÈ d beviljat av Italien foÈ r bearbetning och salufoÈ ring av jordbruksprodukter beslutade
kommissionen att sektorsgraÈnser inte var tillaÈmpliga paÊ nationellt stoÈ d till investeringar i detalj-
handelssektorn. De var inte heller tillaÈmpliga paÊ investeringar planerade av foÈ retag vars omsaÈttning i
partihandel (foÈ rsaÈ ljning till andra affaÈrsmaÈn) svarar foÈ r hoÈ gst 20 % av deras totala omsaÈttning, och vars
omsaÈttning i handel med jordbruksprodukter som avses i punkt 2 i bilagan till beslut 94/173/EG svarar
foÈ r hoÈ gst 20 % av den beroÈ rda affaÈrsmannens totala omsaÈttning. Bland saÊdana affaÈrsmaÈn ingaÊr t.ex.
stora distributionskedjor som saÈ ljer, vanligen i stora kvantiteter, till slutliga foÈ rbrukare, privata eller
yrkesmaÈssiga (tjaÈnsteleverantoÈ rer: restauranger, laÈkare, haÊrfrisoÈ rer, etc.) och ibland till innehavare av
mindre butiker. Kommissionen fattade sitt beslut med tanke paÊ att stoÈ det kunde medverka till att
utveckla sektorn, saÈrskilt genom att foÈ rbaÈttra villkoren foÈ r distribution av jordbruksprodukter. Det
svarar aÈven mot logiken i det system som infoÈ rdes genom de urvalskriterier som haÈnvisas till i bilagan
till beslut 94/173/EG.

BetraÈffande stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering fattade kommissionen 1997 ett slutligt negativt
beslut om ett undsaÈttningsstoÈ d i form av en statlig garanti som beviljats det statsaÈgda spannmaÊls-
handelsfoÈ retaget EPAC inom ramen foÈ r ett skuldkonsolideringslaÊn. De portugisiska myndigheterna
respekterade inte detta beslut, som kraÈvde att stoÈ det skulle upphaÈvas, och aÈrendet ligger nu vid EG-
domstolen. Senare anmaÈlde Portugal en plan foÈ r omstrukturering och privatisering av EPAC i vilken
ingick ytterligare statligt stoÈ d paÊ 15,5 miljarder escudos (ca 77,5 miljoner ecu). Samtidigt anmaÈlde de
portugisiska myndigheterna ett kapitaltillskott till SILOPOR, som syftade till att finansiera en stor del
av SILOPOR:s skulder till EPAC, vilka foÈ r naÈrvarande uppgaÊr till 31,35 miljarder escudos
(157 miljoner ecu). Kapitaltillskottet aÊ tfoÈ ljdes av ett program foÈ r privatisering av spannmaÊls-
siloverksamhet. I samband med denna transaktion skulle hamnsilorna foÈ rbli offentlig egendom, men
driften skulle oÈ verfoÈ ras till privata foÈ retag. Kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet enligt
artikel 88.2 avseende dessa anmaÈlningar, eftersom det paÊ detta stadium inte aÈr moÈ jligt att konstatera
att stoÈ det till EPAC oÈ verensstaÈmmer med gaÈ llande riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter och att kapitaltillskottet till SILOPOR aÈr motiverat enligt
principen om en privat investerare, vilket de portugisiska myndigheterna haÈvdade.

NaÈr det gaÈller stoÈ d till omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter beslutade kommissionen att inte
godkaÈnna stoÈ d till foÈ retaget Hijos de Andres Molina S.A. (HAMSA) i Jaen (Andalusien) och
foÈ rordnade att det utbetalda stoÈ det skulle aÊterkraÈvas. Det stoÈ dmottagande foÈ retaget, som har fem
produktionsenheter (koÈ ttbaserade produkter, slakteri, enheter foÈ r svinuppfoÈ dning, ysteri och
djurfoder) och en arbetsstyrka paÊ 450 personer, har haft finansiella problem sedan 1993. Instituto
de Fomento de Andalucia (IFA) har kontrollerat foÈ retaget sedan 1995 och foÈ rvaÈrvade 80 % av
aktiekapitalet 1997. HAMSA fick stoÈ d fraÊn den spanska regeringen genom IFA under tiden 1993±1998
i form av garantier (till ett belopp av 10,05 miljoner ecu) och laÊn (till ett belopp av 36,6 miljoner ecu).
FoÈ retaget fick ocksaÊ stoÈ d i form av efterskaÈnkning av skulder till statliga organ (socialfoÈ rsaÈkringar,
skatter etc.) till ett belopp av 8,18 miljoner ecu. Kommissionen ansaÊg att detta stoÈ d inte var lagligt och
inte foÈ renligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.1 i foÈ rdraget. De kunde inte heller faÊ

undantag enligt artikel 87.2 och 87.3. I synnerhet var det beroÈ rda stoÈ det inte foÈ renligt med
gemenskapens riktlinjer foÈr statligt stoÈd till undsaÈttning och omstrukturering av foÈretag i svaÊrigheter 130.
Som ett resultat av kommissionens beslut om dessa stoÈ d maÊste Spanien saÈga upp laÊneavtalen, aÊterkalla

130 EGT C 368, 23.12.1994.
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de garantier som fortfarande gaÈller och vidta noÈ dvaÈndiga aÊtgaÈrder foÈ r aÊ terkraÈva det utbetalade stoÈ det
genom ett aÊ terbetalningsfoÈ rfarande.

BetraÈffande icke anmaÈlda stoÈ d inledde kommissionen 1998, efter att ha mottagit maÊnga klagomaÊl
sedan 1996, foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget betraÈ ffande stoÈ d som beviljats av den tyska
regeringen enligt lagen ºEntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzº (EALG). Lagen innehaÊ ller
en plan foÈ r foÈ rvaÈrv av mark till nedsatt pris i f.d. OÈ sttyskland. Kommissionen haÈvdade att foÈ r kategorin
ºWiedereinrichterº (omflyttade jordbrukare) och ºjuristische Personenº (juridiska personer) utgoÈ r
foÈ rmaÊnen av koÈ p till reducerat pris kompensation foÈ r lidna foÈ rluster (expropriation av mark och/eller
moÈ jlig foÈ rsaÈmring av gaÊrdens inventarier). Detta gaÈ llde emellertid inte ºNeueinrichterº (nyetablerade
jordbrukare), andra juridiska personer och moÈ jligen andra stoÈ dmottagare som inte omfattas av den
aktuella lagen. FoÈ r den senare kategorin stoÈ dmottagare kunde stoÈ det utgoÈ ra ett statligt stoÈ d enligt
artikel 87.1 i foÈ rdraget, om de inte utsatts foÈ r expropriation eller liknande skada. Kommissionen ansaÊg
att stoÈ dnivaÊn oÈ versteg de nivaÊer som kommissionen normalt skulle kunna godta foÈ r foÈ rvaÈrv av
jordbruksmark i normala omraÊden (dvs. omraÊden som inte aÈr mindre gynnade). Dessutom ansaÊgs
stoÈ det ifraÊga diskriminerande och daÈrmed utgoÈ ra en oÈ vertraÈdelse av artiklarna 6, 40.3 och 52, med
haÈnsyn till villkoret om att vissa stoÈ dmottagare maÊste ha varit bosatta i f.d. OÈ sttyskland den 3 oktober
1990, ett villkor som i praktiken endast kan uppfyllas av (oÈ st)tyska medborgare.

KlagomaÊl var ocksaÊ ursprunget till en granskning av de icke anmaÈlda stoÈ daÊtgaÈrder som eventuellt
vidtagits av den italienska regeringen som en del av privatiseringen av ºCentrale del Latte di Romaº.
Kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2, daÊ det verkade som om Centrale del
Latte di Romas driftsfoÈ rluster sedan 1992, uppgaÊende till 215,1 miljarder lire (ca 110 miljoner ecu),
hade avskrivits enligt en ordning foÈ r ºallmaÈnnyttiga tjaÈnsterº sedan 1992. NaÈr kommissionen inledde
foÈ rfarandet ansaÊg den att ett argument om ºallmaÈnnyttiga tjaÈnsterº inte kunde anvaÈndas foÈ r att
motivera avskrivning av foÈ rluster paÊ en fullt konkurrensutsatt marknad som omfattas av en gemensam
organisation av marknaden. GranskningsfoÈ rfarandet inleddes ocksaÊ med avseende paÊ det stoÈ d som
beviljats mjoÈ lkproducenter i Latium genom driften och den daÈrpaÊ foÈ ljande privatiseringen av Centrale
del Latte. Centrale del Latte privatiserades 1997. Den ursprungliga aÈgaren (Roms kommun) beslutade
att genomfoÈ ra privatiseringen utan att anordna ett formellt anbudsfoÈ rfarande och infoÈ rde ett antal
betungande villkor (bibehaÊ llande av arbetsstyrkan, investeringsplan, leveranser fraÊn lokala produ-
center) i koÈ peavtalet. Kommissionen kunde daÈrfoÈ r inte utesluta att stoÈ d ocksaÊ gavs till koÈ paren.

Under 1998 anmaÈldes fyra fall av agromonetaÈra kompensationsstoÈ d. De svenska myndigheterna
anmaÈlde en aÈndring av det program paÊ 17,7 miljoner ecu som kommissionen godkaÈnde 1997, i syfte att
oÈ verfoÈ ra 3,3 miljoner ecu fraÊn noÈ tkoÈ ttssektorn till mjoÈ lksektorn, inom de maximifoÈ rluster som noterats
foÈ r varje sektor. FoÈ renade kungariket laÈmnade in tvaÊ program under 1998, varav det ena avsaÊg
noÈ tkreatursektorn och det andra avsaÊg faÊrsektorn. Programmet foÈ r noÈ tkreatur omfattade beviljande av
95,2 miljoner ecu till am- och dikoproducenter (50 % av den totala noÈ tkoÈ ttsproduktionen) under ett aÊr.
I slutet av 1998 anmaÈlde FoÈ renade kungariket en aÈndring av det godkaÈnda programmet i syfte att
bevilja en andra del paÊ 63,3 miljoner ecu. Trots att detta program koncentrerar stoÈ det till en begraÈnsad
grupp djur i noÈ tkreatursektorn, ansaÊg kommissionen att stoÈ det inte snedvrider konkurrensen i en
omfattning som strider mot det gemensamma intresset eftersom stoÈ det inte oÈ verkompenserar de
inkomstbortfall som drabbat am- och dikoproducenter av agromonetaÈra skaÈ l. Programmet foÈ r faÊr
syftade till att kompensera foÈ rluster i direktstoÈ d inom ramen foÈ r den gemensamma jordbrukspolitiken,
som ett resultat av saÈnkningen av den groÈ na kurs som tillaÈmpades foÈ r direktstoÈ d. StoÈ d paÊ sammanlagt
15,4 miljoner ecu foÈ rdelades till producenter som erhoÈ ll tackbidrag under 1997 (18,8 miljoner).

I motsats till andra medlemsstater beviljade Italien 247,3 miljoner ecu i gemenskapsstoÈ d till ett
program som bestaÊr av tre agroekonomiska aÊtgaÈrder. Dessa var a) investeringsstoÈ d till bearbetning och
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salufoÈ ring av jordbruksprodukter i enlighet med raÊdets foÈ rordning (EG) nr 951/97 (20 % av de
sammanlagda medlen), b) investeringsstoÈ d foÈ r att foÈ rbaÈttra jordbruksstrukturernas effektivitet i
enlighet med raÊdets foÈ rordning (EG) nr 950/97 (14 % av medlen), c) rabatter foÈ r foÈ rsaÈkringspremier
foÈ r arbetsskadefoÈ rsaÈkring (66 % av det sammanlagda stoÈ det).

BetraÈ ffande stoÈ d till marknadsfoÈ ring som finansieras genom skatteliknande avgifter beslutade
kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i foÈ rdraget mot ett icke anmaÈlt stoÈ d som
beviljats av den flamlaÈndska regeringen till marknadsfoÈ ring av jordbruksprodukter. StoÈ det bestaÊr av
ett direkt bidrag till en reklambyraÊ (VLAM), och en raÈtt foÈ r denna att debitera skatteliknande avgifter
paÊ primaÈrprodukter. Kommissionen beslutade att inleda foÈ rfarandet eftersom vissa av de marknadsfoÈ -
ringsaÊtgaÈrder som VLAM vidtagit foÈ refaller laÈgga otillboÈ rlig vikt vid produkternas ursprung och utgoÈ r
daÈrmed en oÈ vertraÈdelse av artikel 28 i foÈ rdraget och av rambestaÈmmelserna foÈ r stoÈ d till marknads-
foÈ ring av jordbruksprodukter 131. FoÈ rfarandet avser saÈrskilt tre kvalitetsmaÈrken eller logotyper under
vilka reklam goÈ rs foÈ r flamlaÈndska produkter: Flandria, Van Vlaanderen, och Duke of Flanders. Vidare
utesluter de skatteliknande avgifterna foÈ r vissa av produkterna inte importavgifter. Av praktiska skaÈ l
betalas avgifterna paÊ noÈ tkreatur, faÊr, getter, haÈstar och svin vid slakteriet. Avgifterna bestaÊr av tvaÊ

delar; en del som skall betalas av producenten och en annan del som skall betalas av koÈ paren till
koÈ ttet. Producenter betalar inga avgifter foÈ r importerade noÈ tkreatur, faÊr, getter, haÈstar och svin.
KoÈ paren maÊste emellertid fortfarande betala sin del av avgifterna paÊ importerade djur. Enligt EG-
domstolen (se dom av den 26 juni 1970 i maÊ l 47/69, Rec. 1970, s. 487) faÊr stoÈ d inte finansieras med
skatteliknande avgifter som aÈven debiteras produkter som importeras fraÊn andra medlemsstater. En
saÊdan finansieringsmetod har skyddande effekt av vidare inneboÈ rd aÈn faktiskt stoÈ d. AÈ ven om reglerna
tryggar en likabehandling av inhemska och importerade produkter, kommer arrangemangen i
praktiken med noÈ dvaÈndighet att gynna inhemska producenter, eftersom aÊtgaÈrderna aÈr anpassade till
inhemska saÈrdrag, behov och brister. FoÈ ljaktligen verkar det i detta skede av foÈ rfarandet som om
stoÈ det inte kan betraktas som foÈ renligt med den gemensamma marknaden, eftersom det finansieras
med obligatoriska bidrag som aÈven debiteras produkter importerade fraÊn andra medlemsstater.

BetraÈffande skatteliknande avgifter bekraÈftade kommissionen 1998 i ett beslut i ett danskt stoÈ daÈrende
sin positiva instaÈ llning till skatteliknande avgifter som tas ut av miljoÈ haÈnsyn. NaÈr aÈrendet foÈ rst
undersoÈ ktes 1995 hade kommissionen foÈ rklarat att hoÈ jningar av de danska satserna foÈ r bekaÈmpnings-
medelsavgifter var foÈ renliga med reglerna foÈ r statligt stoÈ d med haÈnvisning till artikel 87.3 c. AÈ ven om
intaÈkterna fraÊn de danska bekaÈmpningsmedelsavgifterna flyter genom den allmaÈnna budgeten,
reserveras de foÈ r jordbrukssektorn. Kommissionen godkaÈnde 1995 det grundlaÈggande systemet foÈ r
bekaÈmpningsmedelsavgifter, vilket innebar en oÈ kning av avgiftssatserna fraÊn i genomsnitt 3 % till 25 %
i partihandelsledet (upp till 37 % i detaljhandelsledet). Trots det faktum att denna skatteliknande
avgift debiterades importerade produkter, vilket i princip goÈ r den ofoÈ renlig med reglerna foÈ r statligt
stoÈ d, godkaÈnde kommissionen systemet med haÈnsyn till dess miljoÈ syfte, vilka uttryckligen oÈ verens-
staÈmde med gemenskapens miljoÈ politik och saÈrskilt med handlingsprogrammet foÈ r miljoÈ n och en
haÊ llbar utveckling 132. Enligt kommissionens beslut fraÊn 1995 kunde systemet inte ha fyllt sitt primaÈra
miljoÈ syfte utan att en avgift togs ut paÊ alla bekaÈmpningsmedel som anvaÈnds i Danmark.
AvgiftsintaÈkterna anvaÈnds delvis till stoÈ d foÈ r att foÈ rstaÈrka en minskad anvaÈndning av bekaÈmpnings-
medel. Ett villkor foÈ r kommissionens godkaÈnnande 1998 var att systemet skulle fortsaÈ tta att uppfylla
de relevanta gemenskapsreglerna om skatter, bland annat att skatten tas ut utan diskriminering mellan
inhemska och importerade produkter.

131 EGT C 302, 12.11.1987.
132 EGT C 138, 17.5.1993.
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BetraÈffande stoÈ d till marknadsfoÈ ring och annonsering fattade kommissionen i juli 1998 ett slutligt
negativt beslut med avseende paÊ stoÈ daÊtgaÈrder som foÈ reskrivs i regionen Siciliens (Italien) regionala lag
nr 5/97, i den maÊn aÊtgaÈrderna foÈ r stoÈ d till och marknadsfoÈ ring av citrusfruktproduktion paÊ Sicilien
skulle genomfoÈ ras genom massmedia, saÊsom TV, press, radio och affischer. FoÈ rfarandet enligt artikel
88.2 i foÈ rdraget inleddes av foÈ ljande tre skaÈl: (1) Det saknades foÈ rsaÈkringar om att riktlinjerna i
kommissionens meddelande om statlig medverkan i marknadsfoÈring av jordbruks- och fiskeri-
produkter 133 beaktades. (2) StoÈ d beviljades med en stoÈ dnivaÊ paÊ 100 %. (3) Det saknades godtagbara
uppgifter om vilka mellanhaÈnder eller representanter foÈ r marknadsaktoÈ rer som ansvarade foÈ r
genomfoÈ randet av annonskampanjerna i massmedia. StoÈ d till reklamkampanjer i massmedia skall
uppfylla gemenskapens rambestaÈmmelser foÈr statligt stoÈd till marknadsfoÈring av jordbruksprodukter och
vissa produkter som inte anges i bilaga II till EEG-foÈrdraget, med undantag av fiskeriprodukter 134.
Under foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 haÈvdade de italienska myndigheterna att de beroÈ rda aÊtgaÈrderna
syftade till att sprida vetenskapliga fakta genom massmedia, och att rambestaÈmmelserna daÈrfoÈ r inte
var tillaÈmpliga. Kommissionen drog emellertid slutsatsen att foÈ r att rambestaÈmmelserna inte skulle
vara tillaÈmpliga var det noÈ dvaÈndigt att marknadsfoÈ ringen haÈnvisade till produkten i helt opartiska och
allmaÈnna termer. Kampanjen fick inte innehaÊ lla naÊgon oÈ verdriven haÈnvisning till ursprunget eller den
speciella beteckningen paÊ naÊgon produkt, vilket i detta fall paÊ grundval av tillgaÈngliga uppgifter inte
garanterats. NaÈr det gaÈ ller de mellanhaÈnder som ansvarade foÈ r genomfoÈ rande av annonskampanjerna i
massmedia ansaÊg kommissionen, att de foÈ rklaringar som laÈmnats av de italienska myndigheterna vid
foÈ rfarandet inte var tillraÈckliga foÈ r att undanroÈ ja tvivlen om huruvida stoÈ daÊtgaÈrderna oÈ verensstaÈmde
med direktiv 92/50/EEG 135 och foÈ ljaktligen huruvida de var foÈ renliga med den gemensamma
marknaden. De italienska myndigheterna laÈmnade inga upplysningar som kunde goÈ ra det moÈ jligt att
verifiera statusen (offentlig eller privat sektor) paÊ de mellanhaÈnder som avses i lag nr 5/97, eller vilket
system de italienska myndigheterna anvaÈnde foÈ r att beraÈkna kostnaderna foÈ r de foÈ reslagna aÊtgaÈrderna
foÈ r det fall ovannaÈmnda gemenskapsdirektiv inte tillaÈmpades. DaÈrfoÈ r kunde det inte uteslutas att det
kunde foÈ rekomma oÈ verkompensation och daÈrmed att mellanhaÈnderna kunde beviljas stoÈ d.

I april 1998 inledde kommissionen foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende artikel 2 i den italienska lagen
nr 341/1995 och gaÈ llande tillaÈmpningsfoÈ reskrifter i den maÊn de roÈ r produkter som omfattas av bilaga II
i EG-foÈ rdraget. FoÈ rfarandet inleddes betraÈ ffande foÈ ljande aÊtgaÈrder: garantier och raÈnterabatter vid
skuldkonsolidering, garantier foÈ r laÊn mot saÈkerhet i eget kapital och garantier foÈ r bidrag fraÊn banker
och andra offentliga eller privata institut till smaÊ och medelstora foÈ retags kapital. StoÈ daÊtgaÈrderna i
form av skuldkonsolidering och aktieinvesteringar kan kombineras. Kommissionen inledde foÈ rfarandet
med avseende paÊ stoÈ daÊtgaÈrderna i form av laÊnegarantier och raÈnterabatter eller en kombination av
dessa aÊtgaÈrder, avsedda foÈ r konsolidering av de stoÈ dmottagande foÈ retagens skulder, av foÈ ljande tvaÊ

skaÈl: a) StoÈ d som beviljades livskraftiga foÈ retag foÈ refoÈ ll vara driftsstoÈ d, vilket aÈr foÈ rbjudet enligt
foÈ rdraget, eftersom det inte kan anses fraÈmja jordbrukets utveckling paÊ ett saÈ tt som aÈr foÈ renligt med
den gemensamma marknaden daÊ det orsakar snedvridningar i de beroÈ rda sektorerna som inte foÈ refoÈ ll
motiverade enligt artikel 87.3 c. b) NaÈr det gaÈller foÈ retag i svaÊrigheter foÈ refoÈ ll de aktuella aÊtgaÈrderna
inte foÈ renliga med reglerna i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈd till undsaÈttning och
omstrukturering av foÈretag i svaÊrigheter. NaÈr det gaÈ ller stoÈ daÊtgaÈrder i form av garantier laÊn med
saÈkerhet i eget kapital beviljade av banker och i form av offentliga eller privata aktieinvesteringar i
foÈ retag, beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet av foÈ ljande tvaÊ skaÈl: a) NaÈr det gaÈ ller
livskraftiga foÈ retag omfattade stoÈ daÊtgaÈrderna enligt tillgaÈngliga uppgifter inte bara investeringar, utan
kunde aÈven ha formen av driftsstoÈ d, vilket inte aÈr tillaÊ tet enligt konkurrensreglerna; b) NaÈr det gaÈ ller

133 EGT C 272, 28.10.1986, s. 3.
134 EGT C 302, 12.11.1987, s. 6.
135 RaÊdets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av foÈ rfarandena vid offentlig upphandling av

tjaÈnster (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1).
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foÈ retag i svaÊrigheter foÈ refoÈ ll stoÈ daÊtgaÈrderna inte foÈ renliga med gemenskapens regler om stoÈ d till
foÈ retag i svaÊrigheter enligt ovannaÈmnda riktlinjer.

BetraÈffande nya projekt aÈr det av intresse att naÈmna den genomgripande reform av den nederlaÈndska
svinuppfoÈ dningssektorn som haÊ ller paÊ att genomfoÈ ras, och som ledde till en anmaÈlan till kommissionen
av olika statliga stoÈ daÊtgaÈrder. Reformen skall ses i samband med genomfoÈ randet av raÊdets direktiv 91/
676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten foÈ rorenas av nitrater fraÊn jordbruket 136.
Den 1 september 1998 traÈdde lagen om omstrukturering av svinuppfoÈ dningen i kraft i NederlaÈnderna.
Den ger varje svinuppfoÈ dare en svinkvot, vari ingaÊr en kvot foÈ r modersuggor. Kvoterna baseras paÊ det
antal svin respektive modersuggor som hoÈ lls 1996 eller 1995. Lagen om omstrukturering av
svinuppfoÈ dningen foÈ reskriver en minskning av svinkvoten med 25 %. Detta kommer att ske i tvaÊ

steg, 10 % fraÊn och med den 1 september 1998 och 15 % fraÊn och med den 1 januari 2000. Vidare
foÈ reskriver lagen att svinkvoten kommer att minskas med 40 % 1998 och med 60 % 1999 vid varje
oÈ verlaÊtelse av kvot. FraÊn och med aÊr 2000 uppgaÊr minskningen vid oÈ verlaÊ telse till 25 %. Ingen
kompensation kommer att ges foÈ r denna minskning med 25 %. FoÈ ljande aÊtgaÈrder som beroÈ r reformen
av den nederlaÈndska svinuppfoÈ dningen har anmaÈlts till kommissionen: a) Svinavgifter: ett system med
skatteliknande avgifter foÈ r att bekaÈmpa svinsjukdomar. b) En frikoÈpsordning: koÈ p av produktions-
kvoter foÈ r goÈ dsel till marknadspriser i omraÊden drabbade av svinpest. c) En socioekonomisk
svinuppfoÈdningsplan: en projektgrupp har utarbetat ett projekt foÈ r kollektiv information (kurser,
seminarier etc.) och individuellt bistaÊnd till enskilda jordbrukare i form av foÈ retagsrevisioner,
uppraÈ ttande av driftsplaner, utbildning, omstaÈ llning och omplacering. d) Finansiellt stoÈd till
upphoÈrande med svinuppfoÈdning: svinkvoten kommer att minskas med 40 % 1998 och med 60 %
1999 vid varje oÈ verlaÊ telse av saÊdan kvot. FraÊn och med aÊr 2000 uppgaÊr minskningen vid oÈ verlaÊtelse till
25 %. Ordningen avses ge finansiell kompensation foÈ r den stoÈ rre minskningen av svinkvoten vid
oÈ verlaÊtelse 1998 och 1999, dvs. 15 % 1998 och 35 % 1999. e) En avgaÊngsordning foÈr svinuppfoÈdare i
vissa omraÊden: syftet aÈr att foÈ rbaÈttra miljoÈ n genom att minska goÈ dselproduktionen fraÊn intensiv
svinuppfoÈ dning belaÈgen i eller naÈra vaÈrdefulla naturreservat. SvinuppfoÈ dare i kaÈnsliga omraÊden kan
upphoÈ ra med all verksamhet eller flytta sin verksamhet till andra omraÊden. Svinkvoten dras in daÊ

svinuppfoÈ dningen upphoÈ r. Om verksamheten flyttas minskar svinkvoten enligt den nya nederlaÈndska
lagen om omstrukturering av svinuppfoÈ dningen, som traÈdde i kraft den 1 september 1998. FoÈ r att
stimulera saÊdana foÈ rflyttningar kan svinuppfoÈ dare i dessa omraÊden faÊ kompensation daÊ de avslutar
eller flyttar sin verksamhet. Bortsett fraÊn den sistnaÈmnda aÊtgaÈrden, som fortfarande aÈr under
granskning, godkaÈnde kommissionen alla aÊtgaÈrderna.

Kommissionen beslutade att avsluta foÈ rfarandet betraÈffande investeringsstoÈ d till foÈ retaget Agrana
StaÈrke GmbH. Den fann att det anmaÈlda stoÈ det utgjorde statligt stoÈ d som var ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden, och att det daÈrfoÈ r inte faÊr beviljas. Agrana StaÈrke GmbH med saÈte i Wien
producerar staÈrkelse och staÈrkelseprodukter. De foÈ reslagna investeringarna, som syftade till att oÈ ka
produktionskapaciteten, skulle ge Agrana moÈ jlighet att anpassa sig till de aÈndrade ekonomiska
foÈ rhaÊ llanden som foÈ ljde av OÈ sterrikes anslutning till EU. Eftersom det finns betydande strukturella
oÈ verskott i staÈrkelsesektorn, foÈ r vilka bidrag maÊste beviljas foÈ r att moÈ jliggoÈ ra export till tredje land,
tillaÊter kommissionen normalt inte stoÈ d till denna sektor. En klausul i 1994 aÊrs anslutningsakt
foÈ reskriver att kommissionen boÈ r vara flexibel med avseende paÊ oÈ vergaÊngsvisa nationella stoÈ dord-
ningar avsedda att underlaÈ tta omstrukturering i sektorn foÈ r bearbetning av jordbruksprodukter.
Kommissionen har tidigare medgett flera stoÈ d till investeringar enligt denna klausul foÈ r att
omstrukturera staÈrkelseproduktionen i OÈ sterrike, foÈ rutsatt att de inte ledde till naÊgon kapacitetsoÈ k-
ning. I detta fall medfoÈ rde investeringarna dock en betydande oÈ kning av produktionskapaciteten.
Kommissionen kunde daÈrfoÈ r inte godta de oÈ sterrikiska argumenten att kommissionen skulle godkaÈnna

136 EGT L 375, 31.12.91.
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stoÈ det enligt flexibilitetsklausulen. Artikel 87.3 c ger kommissionen utrymme foÈ r en skoÈ nsmaÈssig
bedoÈ mning av huruvida ett statligt stoÈ d aÈr av gemensamt intresse. Sedan kommissionen gjort en
undersoÈ kning enligt foÈ rfarandet i artikel 88.2 i foÈ rdraget, och med beaktande av synpunkter fraÊn den
oÈ sterrikiska regeringen och tredje parter, drog den slutsatsen att beviljande av stoÈ d som skulle leda till
en ytterligare oÈ kning av kapaciteten i staÈ rkelsesektorn inte kunde anses foÈ renligt med det
gemensamma intresset. Vidare beaktade kommissionen att foÈ retaget redan hade genomfoÈ rt
investeringarna, och att produktionsanlaÈggningar tagits i drift utan att statligt stoÈ d hade beviljats
eller naÊgot positivt beslut fattats. Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det inte var noÈ dvaÈndigt foÈ r att
investeringarna skulle genomfoÈ ras och sektorns utveckling fraÈmjas, eftersom marknadskrafterna hade
gett samma resultat.

BetraÈffande en annan ny medlemsstat beslutade kommissionen att godkaÈnna ett svenskt statligt
stoÈ dprojekt avseende befrielse fraÊn energiskatt under fem aÊr (med moÈ jlighet till tvaÊ foÈ rlaÈngningar paÊ

tvaÊ aÊr) till foÈ rmaÊn foÈ r Agroetanol AB foÈ r en aÊrlig produktion av 50 000 liter bioetanol. StoÈ det har ett
vaÈrde av 80±150 miljoner svenska kronor (ca 9±17 miljoner ecu). Kommissionen rekommenderade
Sverige att aÈndra stoÈ det saÊ att det blir moÈ jligt att oÈ vervaka skillnaden i produktionskostnad mellan
bioetanol och fossila braÈnslen under de foÈ rsta fem aÊren av undantagsperioden och under eventuella
foÈ rlaÈngningar, saÊ att det aÈr moÈ jligt att vid behov reagera paÊ foÈ raÈndringar av denna skillnad genom att
minska skattebefrielsen saÊ att det statliga stoÈ det inte skulle oÈ verstiga de extra kostnaderna foÈ r
produktion av bioetanol i jaÈmfoÈ relse med fossila braÈnslen. Bioetanol produceras av foÈ rnybara resurser
(spannmaÊl). NaÈr den blandas in i traditionella motorbraÈnslen i laÊga halter kan blandningen anvaÈndas i
vanliga fordon utan att dessa behoÈ ver aÈndras. Bioetanol aÈr mindre miljoÈ skadlig aÈn fossila braÈnslen,
saÈrskilt naÈr det gaÈ ller utslaÈpp, eftersom den aÈr praktisk taget neutral naÈr det gaÈ ller koldioxid. I sitt
beslut erinrade kommissionen paÊ nytt om det gemensamma intresset av att utveckla foÈ rnybara
energiformer. Den foÈ rnybara energins konkurrenskraft i framtiden boÈ r leda till ett minskat beroende
av importerade fossila braÈnslen och en minskning av utslaÈppen av vaÈxthusgaser, saÈrskilt koldioxid.
Med haÈnsyn till de svenska myndigheternas foÈ rsaÈkringar att projektet skulle oÈ vervakas och utvaÈrderas,
den tidsbegraÈnsade skattebefrielsen och produktionsvolymen i jaÈmfoÈ relse med den totala braÈnslefoÈ r-
brukningen i Sverige, accepterade kommissionen att stoÈ det avser ett pilotprojekt. Detta aÈr ett villkor
foÈ r skattebefrielse av saÊdana projekt enligt raÊdets direktiv 92/81/EEG av den 31 oktober 1992 om
harmonisering av strukturerna foÈ r punktskatter paÊ mineraloljor. FoÈ r stoÈ dnivaÊn tillaÈmpade kom-
missionen, vars procedurmaÈssiga befogenheter naÈr det gaÈ ller statligt stoÈ d aÈr begraÈnsade, den princip
som foÈ reskrivs i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n fraÊn 1994, enligt vilken
statligt stoÈ d till foÈ rnybara energikaÈllor inte faÊr oÈ verstiga de extra produktionskostnaderna i jaÈmfoÈ relse
med fossila braÈnslen. Det aÈr foÈ r naÈrvarande inte sannolikt att skattebefrielsen leder till oÈ ver-
kompensation, men det kan inte uteslutas att foÈ retaget kan foÈ rbaÈttra sin kostnadseffektivitet genom att
t.ex. oÈ ka sin produktionskapacitet, goÈ ra tekniska framsteg eller saÈ lja en stoÈ rre maÈngd bioetanol som
bensintillsats i foÈ rhaÊ llande till den maÈngd som saÈ ljs som dieselbraÈnsle. DaÈrfoÈ r beslutade kommissionen
i enlighet med artikel 88.1 i foÈ rdraget att rekommendera Sverige att aÈndra stoÈ daÊtgaÈrden, saÊ att dessa
faktorer beaktas.

NaÈr det slutligen gaÈ ller aÊterkrav av statligt stoÈ d som aÈr ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden
finns det skaÈ l att naÈmna ett fall som roÈ r statligt stoÈ d beviljat av Frankrike foÈ r marknadsfoÈ ring av faÊrkoÈ tt
i strid med artikel 28 i EG-foÈ rdraget. Efter det att kommissionen 1997 hade fattat ett negativt beslut
med krav paÊ att stoÈ det skulle aÊ terbetalas (jaÈmte marknadsmaÈssig raÈnta fraÊn dagen foÈ r beviljandet)
laÈmnade de franska myndigheterna aÊr 1998 bevis paÊ aÊ terbetalning. AÈ rendet kan daÈrmed betraktas som
avslutat.
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2.9. Andra sektorer

Kemisk industri

Tyskland

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Den 25 november beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som den hade
inlett avseende bidrag som de tyska myndigheterna planerar att bevilja foÈ retaget Infraleuna
Infrastruktur und Service GmbH, som nyligen bildats paÊ produktionsorten Leuna, vars produktions-
anlaÈggningar har privatiserats och saÊ lts till ett hundratal olika investerare. StoÈ rre delen av aktierna i
Infraleuna tillhoÈ r den offentliga sektorn och foÈ retaget har som maÊl att bygga upp och driva alla
infrastrukturer paÊ produktionsorten till hjaÈ lp foÈ r de foÈ retag som har installerat sig daÈr. Infraleuna har
ocksaÊ aÊ lagts att sanera anlaÈggningen, ett uppdrag som aÊlaÊg de offentliga myndigheterna som hade saÊ lt
marken till marknadspris foÈ r en sanerad anlaÈggning. Kommissionen konstaterade att eftersom det var
omoÈ jligt att hitta en privat investerare foÈ r infrastrukturerna, var uppraÈttandet av Infraleuna det enda
alternativet foÈ r att utfoÈ ra dessa olika uppdrag som aÊlaÊg de offentliga myndigheterna, och att
myndigheternas inledande kapitaltillskott till ett belopp av 1 018 miljoner tyska mark
(521,63 miljoner ecu) inte utgjorde ett statligt stoÈ d som omfattas av artikel 87.1. Trots att en del av
bidraget till miljoÈ skydd paÊ 150 miljoner mark (76,86 miljoner ecu), vars storlek inte kan faststaÈ llas,
utgoÈ r statligt stoÈ d, aÈr det foÈ renligt med bestaÈmmelserna i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till
skydd foÈ r miljoÈ n. Kommissionen konstaterade aÈven att det inte foÈ rekommer stoÈ d till de nyligen
installerade foÈ retagen paÊ anlaÈggningen, eftersom de betalar ett normalt pris foÈ r de tjaÈnster som
Infraleuna tillhandahaÊ ller, betalningar som saÈkerstaÈ ller detta foÈ retags fortsatta finansiering.

Textil

Frankrike

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Den 4 november beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som den hade
inlett avseende stoÈ d som foÈ retaget Les Filatures LainieÁres de Roubaix olagligen hade mottagit i form
av bidrag och laÊn mot saÈkerhet i eget kapital 138. Kommissionen konstaterade dels att endast 7,7
miljoner franska franc (1,17 miljoner ecu) av bidraget paÊ 22 miljoner franska franc (3,35 miljoner ecu)
kunde motiveras som ett regionalt investeringsstoÈ d, ett belopp som motsvarar det regionala stoÈ dtaket
paÊ 35 % foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag, dels att laÊnet mot saÈkerhet i eget kapital paÊ 18 miljoner
franska franc (2,74 miljoner ecu) innehoÈ ll ett inslag av driftsstoÈ d uppgaÊende till totalt 1,46 miljoner
franska franc (0,22 miljoner ecu), dvs. skillnaden mellan den tillaÈmpade raÈntesatsen och marknads-
raÈntan. Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r att godkaÈnna den del av bidraget som uppgaÊr till 7,77 miljoner
franc (1,17 miljoner ecu) och att foÈ rordna att det resterande stoÈ det skall dras tillbaka genom att 14,23
miljoner franc (2,17 miljoner ecu) skall aÊ terbetalas jaÈmte raÈnta och att raÈntesatsen foÈ r laÊnet mot
saÈkerhet i eget kapital skall uppgaÊ till minst den referensraÈnta paÊ 8,28 % som var tillaÈmplig daÊ laÊnet
beviljades.

137 C 18/97.
138 C 50/97.
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Pappersindustrin

Frankrike

FoÈ rmaÊnliga villkor som EDF har beviljat vissa foÈ retag inom pappersindustrin 139

Den 20 maj beslutade kommissionen till foÈ ljd av ett klagomaÊl att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2
betraÈffande foÈ rmodade stoÈ d i form av foÈ rmaÊnliga villkor foÈ r energifoÈ rsoÈ rjning som det offentliga
foÈ retaget ElectriciteÂ de France (EDF) ger pappersbruken Condats, Cascades, Lancey, Gromelle och
Sibille. FoÈ r att locka pappersbruken att koÈ pa elektriska infraljustorkar faÊr de en rabatt fraÊn EDF vid
installeringen av torken. Denna rabatt motsvarar prisrabatten paÊ uppskattad elkonsumtion foÈ r torken
under kontraktsperioden, som normalt aÈr sex aÊr. Rabatterna uppgaÊr tillsammans till minst 6,45 miljoner
ecu. Genom att inleda foÈ rfarandet foÈ rsoÈ ker kommissionen reda ut ett antal fraÊgor som den information
man hittills faÊ tt inte klargoÈ r, naÈmligen (i) om EDF genom att erbjuda dessa rabatter faÊr taÈckning foÈ r
sina marginalkostnader och aÊtminstone en del av sina fasta kostnader, (ii) om detta aÈr ett saÈ tt foÈ r EDF
att foÈ rsoÈ ka locka till sig nya kunder bland dem som anvaÈnder andra energiformer, (iii) om andra,
jaÈmfoÈ rbara, elkonsumenter drabbas av diskriminering samt (iv) om konkurrensen inom gemenskapen
snedvrids, dels mellan olika tillverkare av torkanlaÈggningar beroende paÊ om torkarna aÈr eldrivna eller
inte, dels mellan elleverantoÈ rer och leverantoÈ rer av andra energiformer och slutligen dels mellan
pappersbruk med prisrabatt fraÊn EDF och pappersbruk utan saÊdan rabatt.

HushaÊ llsapparater och elektronik

Spanien

Magefesa och dess eftertraÈdare

Den 14 oktober beslutade kommissionen att genom ett negativt beslut avsluta det foÈ rfarande enligt
artikel 88.2 som hade inletts den 16 juli 1997 avseende stoÈ d till foÈ retag inom Magefesagruppen och
vissa foÈ retag som har eftertraÈ tt dessa 140. Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det var ofoÈ renligt med
den gemensamma marknaden och foÈ rordnade att det skulle aÊ terkraÈvas. Magefesagruppen hade redan
mottagit ett stoÈ d som foÈ rklarades ofoÈ renligt 1989. I det nu aktuella beslutet konstaterar kommissionen
foÈ rst att dess beslut fraÊn 1989 inte har genomfoÈ rts, eftersom det ofoÈ renliga stoÈ det inte har aÊterkraÈvts
fraÊn de stoÈ dmottagande foÈ retagen. Detta nya negativa beslut avser det stoÈ d som foÈ retagen i gruppen
har mottagit efter antagandet av beslutet fraÊn 1989, i form av underlaÊtenhet att inkassera skatter och
sociala avgifter uppgaÊende till sammanlagt 13 150 miljoner pesetas (78,82 miljoner ecu) fram till dess
att foÈ retagen foÈ rklarades i konkurs eller definitivt upphoÈ rde med sin verksamhet. AÈ ven om vissa av
stoÈ daÊtgaÈrderna i fraÊga kan vara foÈ renliga med regionala stoÈ dordningar skulle den kumulativa effekten
av det icke aÊterkraÈvda stoÈ det som omfattas av beslutet fraÊn 1989 och det nya stoÈ det negativt paÊverka
handelsvillkoren i en utstraÈckning som aÈr ofoÈ renlig med den gemensamma marknaden.

139 C 39/98 (f.d. NN 53/98).
140 C 44/97.
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Italien

Seleco SpA 141

Den 4 februari beslutade kommissionen att utvidga det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som den inledde
1994 avseende stoÈ d till Seleco, ett foÈ retag inom hemelektroniksektorn. Denna utvidgning av
foÈ rfarandet avser nya finansiella transaktioner till foÈ rmaÊn foÈ r Seleco sedan 1994 som kan ha inslag
av statligt stoÈ d, eftersom de involverar de offentliga foÈ retagen Italtel, Friulia SpA och Rel. Det roÈ r sig
bland annat om aktiefoÈ rsaÈ ljning till Italtel och Friulia SpA, laÊn till minst 12,3 miljoner ecu och Selecos
slutbetalning av en skuld paÊ 33,85 miljoner ecu till Rel genom en inbetalning paÊ 10,28 miljoner ecu.

Koppar, bly, zink

Italien

Enirisorse 142

Den 25 november beslutade kommissionen att genom ett negativt beslut avsluta det foÈ rfarande enligt
artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget som den hade inlett avseende det nya stoÈ d i form av kapitaltillskott till ett
belopp av 68,67 miljoner ecu som de italienska myndigheterna har beviljat gruppen Enirisorse, som i
huvudsak aÈr verksam inom sektorerna foÈ r koppar, bly och zink. Kommissionen konstaterade att det
var fraÊga om ett statligt stoÈ d, eftersom de italienska myndigheterna inte hade agerat som en privat
investerare i en marknadsekonomi, med haÈnsyn till den planerade likvidationen av Enirisorse och det
faktum att de daÈrmed inte kunde foÈ rvaÈnta sig naÊgon avkastning paÊ kapitaltillskottet. Kommissionen
drog slutsatsen att stoÈ det var ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden och begaÈrde att det skulle
aÊ terbetalas jaÈmte raÈnta som loÈ per fraÊn beviljandet.

Statlig papperstillverkning och myntpraÈ gling

Italien

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato och foÈ retag under dess kontroll 143

Den 28 oktober beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
betraÈffande stoÈ d till Poligrafico-koncernen, dvs. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Poligrafico)
och de foÈ retag som detta verk kontrollerar. Koncernen aÈr verksam inom tillverkning av vanligt papper
och sedelpapper, officiella frimaÈrken och frimaÈrken foÈ r samlaraÈndamaÊl samt publikation av all statlig
officiell dokumentation och av litteraÈra verk av nationellt intresse. Utan stoÈ den skulle de
stoÈ dmottagande foÈ retagen i koncernen ha faÊtt betydande foÈ rluster och raÊkat i svaÊrigheter. Det roÈ r
sig dels om att Poligrafico beviljat foÈ retaget Cartiere Miliani, som ingaÊr i koncernen, kapitaloÈ kningar
uppgaÊende till sammanlagt 156,5 miljoner ecu, dels att staten inom ramen foÈ r avtal med ensamraÈtt med
Poligrafico har betalat betydande oÈ verpriser, uppgaÊende till mellan 66 och 139 miljoner ecu, till

141 C 46/94, EGT C 155, 20.5.1998, i fraÊga om inledandet av det ursprungliga foÈ rfarandet, se XXIV:e
konkurrensrapporten, s. 559.

142 C 90/97.
143 NN 95/97.
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foÈ retaget Verres. StoÈ den maÊste foÈ r att vara foÈ renliga med den gemensamma marknaden uppfylla
villkoren i riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter.

Energi

Danmark

AÊ tgaÈ rder till foÈ rmaÊn foÈ r naturgassektorn i Danmark 144

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen en skattelaÈ ttnad till foÈ rmaÊn foÈ r den danska naturgassektorn.
SkattelaÈttnaden i fraÊga hade beviljats de fem naturgasdistributoÈ rerna och det offentligt aÈgda foÈ retaget
DANGAS aÈnda sedan de paÊboÈ rjade distributionen av naturgas i boÈ rjan av 80-talet. Det pris som
hushaÊ llen betalar foÈ r naturgas motsvarar oljepriset, men de regionala foÈ retagen och DANGAS kunde
behaÊlla ett belopp som motsvarar en saÊ kallad ºshadow taxº, eftersom naturgas inte beskattades.
SkattelaÈttnaden var noÈ dvaÈndig foÈ r att uppfoÈ ra och bygga ut naturgassystemet. De fem regionala
foÈ retagen och DANGAS byggde dock upp en stor skatteskuld paÊ 2,35 miljarder ecu
(17,4 miljarder danska kronor) paÊ grund av att oljepriserna saÈnktes och en mindre andel av hushaÊ llen
gick oÈ ver fraÊn olja till gas.

De danska myndigheterna har aÊtagit sig att anmaÈla systemet paÊ nytt naÈr direktivet om liberalisering av
naturgas infoÈ rlivas aÊr 2000. Kommissionen kommer under alla omstaÈndigheter att ta emot en anmaÈlan
om skattelaÈ ttnad aÊr 2000, eftersom det fraÈmsta inslaget i skattelaÈ ttnaden kommer att loÈ pa ut den 31
december 2000.

Kommissionen beslutade att godkaÈnna stoÈ det med haÈnsyn till att de regionala foÈ retagen och
DANGAS genom foÈ reskrifter fraÊn de offentliga myndigheterna har anfoÈ rtrotts att tillhandahaÊ lla
tjaÈnster av allmaÈnt intresse (enligt artikel 86.2 i EG-foÈ rdraget), naÈmligen att uppfoÈ ra naturgasnaÈtet och
att distribuera naturgas. Kommissionens undersoÈ kning har visat att de fem regionala foÈ retagen och
DANGAS inte har faÊ tt och fram till 2000 inte kommer att faÊ naÊgon oÈ verkompensation paÊ grund av
skattelaÈ ttnaden. Slutligen betonades det faktum att aÊ tgaÈ rderna kommer att ses oÈ ver innan
liberaliseringen av naturgasmarknaden paÊboÈ rjas och att den danska regeringen genom de anmaÈlda
aÊtgaÈrderna faktiskt minskade den ekonomiska foÈ rdelen foÈ r de fem regionala foÈ retagen och DANGAS.

Tyskland

UppvaÈ rmningscentral med brunkol i Cottbus 145

Den 9 december beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande den hade inlett enligt artikel 88.2
och att godkaÈnna ett stoÈ d paÊ 49,5 miljoner tyska mark (25,2 miljoner ecu) foÈ r uppfoÈ randet av en
uppvaÈrmningsanlaÈggning som drivs med brunkol i staden Cottbus. Det roÈ r sig om ett projekt som avser
en ny teknik som syftar till att anvaÈnda brunkol som braÈnsle och som faÊr ytterligare gemenskapsstoÈ d
inom ramen foÈ r THERMIE-programmet. Kommissionen konstaterade att projektet hade en positiv
inverkan paÊ den regionala utvecklingen och paÊ sysselsaÈttningen samtidigt som dess paÊverkan paÊ

braÈnslemarknaden var obetydlig. Kommissionen drog daÈrav slutsatsen att stoÈ det var foÈ renligt med den
gemensamma marknaden.

144 N 449/97 A och NN 50/98, EGT C 308, 8.10.1998.
145 C 59/97.
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Irland

Utbyggnad av det irlaÈndska naturgasnaÈ tet 146

Den 6 maj godkaÈnde kommissionen investeringsstoÈ d paÊ 72,3 miljoner ecu (57 miljoner irlaÈndska pund)
till utbyggnaden av det irlaÈndska naturgasnaÈtet med ca 355 km, varigenom det befintliga naturgasnaÈtet
utoÈ kas med naÈstan 50 %. StoÈ det oÈ verstiger inte den hoÈ gsta godtagbara stoÈ dnivaÊn foÈ r de beroÈ rda
stoÈ dberaÈttigade omraÊdena i Irland och aÈr foÈ ljaktligen foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

NederlaÈnderna

StoÈd till 624 nederlaÈndska bensinstationer naÈ ra den tyska graÈnsen 147

Den 3 juni inledde kommissionen ett foÈ rfarande betraÈffande det stoÈ d paÊ 56,57 miljoner ecu som den
nederlaÈndska regeringen beviljat 624 nederlaÈndska bensinstationer, belaÈgna naÈra den tyska graÈnsen, i
syfte att kompensera bensinstationsaÈgarna foÈ r de foÈ rluster som vaÈntas bli foÈ ljden av att punktskatten
paÊ gasolja hoÈ js den 1 januari 1998. StoÈ det beraÈknas paÊ grundval av maÈngden levererad gasolja och
avtar i proportion till avstaÊndet mellan bensinstationen och den tyska graÈnsen. Kommissionen ansaÊg
dels att det var osaÈkert om regeln om stoÈ d av mindre betydelse kunde tillaÈmpas, daÊ den nederlaÈndska
regeringen inte har visat att alla de stoÈ dmottagande bensinstationerna aÈr separata foÈ retag och att
stoÈ det daÈrmed inte kunde ha naÊgon kumulerande effekt, dels att aÊ tgaÈrden kan paÊverka handeln och
konkurrensen mellan medlemsstaterna.

Finland

Elkabel fraÊn Sverige till AÊ land (Finland) 148

Den 14 oktober beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av ett stoÈ d paÊ

48 miljoner finska mark (8 miljoner ecu) foÈ r byggande av en ny elkabel mellan Sverige och AÊ land.
Elkabeln skall ersaÈ tta den gamla kabeln foÈ r att taÈcka AÊ lands behov under de naÈrmaste tjugo aÊren.
StoÈ det har tilldelats det till haÈ lften offentliga elfoÈ retaget KraftnaÈt AÊ land, som aÈger kabeln och som
skall ansvara foÈ r konstruktionen av elnaÈtet, anslutningen av elkonsumenterna och elfoÈ rsoÈ rjningen.
Kommissionen beaktade det faktum att KraftnaÈt AÊ lands skyldighet att tillhandahaÊlla offentliga
tjaÈnster omfattas av begreppet tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse i artikel 86.2 i foÈ rdraget och att
utvecklingen av handelsutbytet inte kommer att paÊverkas i en utstraÈckning som strider mot det
gemensamma intresset, eftersom den nya kabeln kommer att vara oÈ ppen foÈ r alla distributoÈ rer och
konsumenter som oÈ nskar koÈ pa elektricitet i Sverige.

146 N 704/97, EGT C 253, 12.8.1998.
147 C 43/98 (f.d. 558/97), EGT C 307, 7.10.1998.
148 N 18/98, EGT C 392, 16.12.1998.
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Sverige

StoÈdordningar till foÈ rmaÊn foÈ r FoU inom energisektorn 149

Den 11 mars godkaÈnde kommissionen tre stoÈ dordningar med en sammanlagd budget paÊ 607 miljoner
ecu till foÈ rmaÊn foÈ r olika FoU-aÊtgaÈrder inom energisektorn. Dessa aÊtgaÈrder utgoÈ r ett led i en
omfattande omorganisering av den svenska energipolitiken foÈ r att foÈ rbaÈttra den haÊ llbara utvecklingen
av miljoÈ vaÈnliga energikaÈ llor. StoÈ dordningarna syftar till att stoÈ dja saÊvaÈ l grundforskning som
utvecklingsprojekt foÈ re introduktion paÊ marknaden inom foÈ retag, forskningsinstitut och universitet
foÈ r utveckling av olika foÈ rnybara energikaÈ llor.

Turism

OÈ sterrike

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Den 22 april godkaÈnde kommissionen ett investeringsstoÈ d paÊ 4,8 miljoner ecu foÈ r uppfoÈ randet av ett
sanatorium i Windischgarsten, som ligger i ett stoÈ dberaÈttigat omraÊde. Kommissionen kom till denna
slutsats efter att ha bedoÈ mt att det inte fanns naÊgon oÈ verkapacitet paÊ denna specifika marknad i
regionen i fraÊga eller inom naÈrliggande omraÊden, utan att det tvaÈrtom finns en brist paÊ rum, och att
stoÈ det inte oÈ verstiger de hoÈ gsta tillaÊ tna stoÈ dnivaÊerna foÈ r regionen.

Italien

Regionen Siciliens lag nr 25/93 151

Den 3 juni beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget avseende
regionen Siciliens lag nr 25/93 om aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r sysselsaÈ ttningen (artiklarna 51, 114, 117 och
119). Vad saÈrskilt gaÈ ller bidragen foÈ r att stimulera turisttransporter till Sicilien, avsedda foÈ r italienska
och utlaÈndska researrangoÈ rer och resebyraÊer, konstaterade kommissionen att med haÈnsyn till
systemets art oÈ verfoÈ rs stoÈ dets direkta effekter i fraÊga om finansiella foÈ rdelar fraÊn de resebyraÊer som
mottar det till konsumenterna, dvs. turisterna. Kommissionen kunde trots detta inte utesluta att det
foÈ rekom statligt stoÈ d till turistbranschen som helhet i regionen Sicilien i den mening som avses i artikel
87.1 i EG-foÈ rdraget. Kommissionen beslutade att godkaÈnna stoÈ det med haÈnsyn till att Sicilien aÈr
beraÈttigat till undantag enligt artikel 88.2 a i EG-foÈ rdraget och med haÈnsyn till att uppgifterna fraÊn de
italienska myndigheterna visar paÊ en otillraÈcklig utveckling av turistbranschen paÊ Sicilien.

149 N 710/97, N 711/97, N 712/97, EGT C 169, 4.6.1998
150 N 507/96, EGT C 290, 18.9.1998.
151 C 21/97 .
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FoÈrenade Kungariket

Fond foÈ r fraÈmjande av turism 152

Den 22 december godkaÈnde kommissionen, efter att ha konstaterat att de stoÈ dtak som faststaÈ llts foÈ r
regionalstoÈ d respekteras, att en stoÈ dordning med syfte att stoÈ dja investeringar inom turismsektorn paÊ

Nordirland boÈ rjar tillaÈmpas. Budgeten foÈ r ordningen kommer att uppgaÊ till 135 miljoner ecu under
perioden 1998±2003.

HaÈ lsovaÊ rd

Italien

UndsaÈ ttningsstoÈ d till Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Den 18 februari beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot de italienska myndigheternas
foÈ rslag att bevilja en statlig garanti till Case di Cura, ett offentligt foÈ retag som tillhandahaÊ ller
laÈkarvaÊrd, foÈ r nya laÊn till ett hoÈ gsta belopp paÊ 20,5 miljoner ecu. Garantin kommer att betalas ut till
marknadsvillkor med en aÊrlig avgift paÊ 1,35 %. Kommissionen ansaÊg att aÊtgaÈrden i fraÊga inte omfattas
av artikel 87.1, eftersom den inte ger foÈ retaget naÊgon ekonomisk foÈ rdel utan endast minskar vissa av de
finansiella nackdelar som staten sjaÈ lv har foÈ rorsakat foÈ retaget genom att inte betala tillbaka sina
utestaÊende skulder. Kommissionen ansaÊg dessutom att snedvridningen av konkurrensen var begraÈnsad,
eftersom handeln mellan medlemsstaterna paÊ marknaden foÈ r laÈkarvaÊrd aÈr obetydlig.

TelekommunikationstjaÈ nster

Belgien

Hermes Europe Railtel 154

Den 7 april beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande en statlig garanti
fraÊn de flamlaÈndska myndigheterna foÈ r att taÈcka 50 % av laÊn paÊ 50 miljoner ecu som privata banker
beviljat Hermes Europe Railtel (HER). HER, ett samriskfoÈ retag mellan det amerikanska tele-
kommunikationsfoÈ retaget GTS och nederlaÈndska HIT Rail BV, straÈvar efter att bli en av de stoÈ rsta
paneuropeiska naÈtoperatoÈ rerna (leverantoÈ r av telekommunikationsinfrastruktur till telekommunika-
tionsoperatoÈ rer) paÊ en nyligen avreglerad marknad. HER avser att via sitt naÈt erbjuda ett stort antal
avancerade graÈnsoÈ verskridande telekommunikationstjaÈnster. HER kommer att uppraÈtta och driva ett
fiberoptiknaÈt laÈngs Europas jaÈrnvaÈgssystem, vilket vid mitten av 1998 kommer att binda samman sex
laÈnder i EU samt Schweiz och naÈr projektet aÈr avslutat kommer att taÈcka hela Europa. Den
sammanlagda investeringskostnaden i icke-stoÈ dberaÈttigade omraÊden i Flandern kommer att uppgaÊ till
64 miljoner ecu. Kommissionen hyser tvivel i fraÊga om huruvida garantin kommer att beviljas paÊ

marknadsvillkor. Om saÊ inte aÈr fallet noterar kommissionen vidare att stoÈ det inte beviljas smaÊ och
medelstora foÈ retag och att det beroÈ rda omraÊdet inte aÈr eftersatt eller karakteriserat av hoÈ g

152 N 533/98.
153 N 461/97, EGT C 149, 15.5.1998
154 C 29/98 (f.d. N 544/97), EGT C 291, 19.9.1998, Competition Newsletter 2/1998, s. 83.
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arbetsloÈ shet. Om dessa tvaÊ villkor hade varit uppfyllda, skulle kommissionen ha kunnat inta en mycket
gynnsammare haÊ llning till den statliga garantin i fraÊga.

Postsektorn

Italien

Ente Poste Italiane 155

Den 14 juli beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende stoÈ d till det italienska
postverket (Amministrazione delle Poste e Telecommunicazioni, senare Ente Poste Italiane och, sedan
februari 1998, Ente Poste S.p.A.). Det foÈ refaller som om stoÈ d har beviljats i olika former under de
senaste aÊren. Ente Poste har inte naÊgot analytiskt redovisningssystem som goÈ r det moÈ jligt att skilja
mellan kostnaderna och intaÈkterna fraÊn reserverade respektive konkurrensutsatta verksamheter.
Kommissionen uppskattar att det belopp som Italien har beviljat postverket under de senaste 30 aÊren
kan oÈ verstiga 20 000 miljoner ecu. AÊ tminstone en del av detta stoÈ d kan vara foÈ renligt med den
gemensamma marknaden i den maÊn det antingen kompenserar foÈ r verkliga ytterligare kostnader till
foÈ ljd av postverkets skyldighet att tillhandahaÊ lla tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse eller
beviljades innan marknaden foÈ r posttjaÈnster avreglerades.

VaÈ g- och vattenbyggnad

Italien

SocietaÁ Italiana per Condotte SpA 156 och Italstrade SpA 157

Den 16 september beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
som den hade inlett betraÈ ffande stoÈ d som 1995±1997 beviljats foÈ retagen SocietaÁ Italiana per Condotte
SpA och Italstrade SpA, verksamma inom sektorn foÈ r vaÈg- och vattenbyggnad. FoÈ retagen aÈr
dotterbolag till Iritecna/Fintecna-koncernen och hade inom ramen foÈ r omstruktureringsplanen foÈ r
koncernen tidigare beviljats stoÈ d med 56 respektive 231 miljoner ecu. I strid med kommissionens
beslut om Iritecna hade emellertid nya stoÈ d beviljats de tvaÊ foÈ retagen mellan 1995 och 1997 foÈ r deras
privatisering, naÈmligen 84 miljoner ecu till Condotte och 91 miljoner ecu till Italstrade. Kommissionen
ansaÊg att foÈ renligheten av dessa nya stoÈ d endast kunde bedoÈ mas inom ramen foÈ r en oÈ vergripande
undersoÈ kning av samtliga stoÈ d som beviljats, varfoÈ r det var noÈ dvaÈndigt att paÊ nytt granska
foÈ renligheten av de stoÈ d som beviljats tidigare.

NaÈr det nu aktuella foÈ rfarandet avslutades konstaterade kommissionen att de tidigare beviljade
stoÈ den, trots att de stred mot beslutet om Itritecna, kunde betraktas som foÈ renliga med den
gemensamma marknaden, eftersom de respekterar reglerna i riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till
undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter och goÈ r det moÈ jligt att aÊ terstaÈ lla de tvaÊ

foÈ retagens laÊngfristiga loÈ nsamhet. Kommissionen godkaÈnde daÈrfoÈ r stoÈ den, dock paÊ villkor att
privatiseringen av de tvaÊ foÈ retagen i form av foÈ rsaÈ ljning av Fintecnas aÊterstaÊende aktieinnehav i dem

155 C 47/98 (f.d. NN 41/98), EGT C 367, 27.11.1998.
156 C 38/97.
157 C 39/97 (f.d. NN 59/97).
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sker inom den faststaÈ llda tidsfristen och att Italien ger in regelbundna rapporter om foÈ retagens
ekonomiska och finansiella situation och om hur privatiseringen fortloÈ per.

Film- och TV-sektorn

Frankrike

StoÈdordning till foÈ rmaÊn foÈ r filmproduktion 158

Den 3 juni 1998 godkaÈnde kommissionen programmet foÈ r stoÈ d till fransk filmproduktion enligt artikel
87.3 d. Den aÊrliga budgeten foÈ r detta program aÈr ca 60 miljoner ecu och varje film som spelas in i
Frankrike och som har ett kulturellt intresse faÊr automatisk stoÈ d enligt programmet. Detta nya
program, som inraÈttats paÊ grundval av foÈ renklade och harmoniserade regler, underlaÈ ttar inter-
nationella samproduktioner. Kommissionen bedoÈ mde den anmaÈlda stoÈ dordningen paÊ grundval av
foÈ ljande tre generella kriterier, som moÈ jliggoÈ r en balans mellan kulturellt skapande och utvecklingen
av den audiovisuella industrin:

Ð StoÈ dnivaÊn maÊste vara begraÈnsad till hoÈ gst 50 %, foÈ r att stimulera en marknadsekonomis egna
kommersiella stimulanseffekter och foÈ rhindra oÈ verbud mellan medlemsstaterna.

Ð StoÈ det maÊste i stoÈ rsta moÈ jliga maÊn vara neutralt vad gaÈ ller de specifika verksamheter som aÈr
knutna till filmproduktion och faÊr alltsaÊ inte innebaÈra att bonus ges foÈ r vissa verksamheter.

Ð Producenten maÊste ha frihet att laÈgga minst 20 % av filmens budget i en eller flera andra
medlemsstater utan att foÈ rlora stoÈ det avseende denna andel.

NederlaÈnderna

StoÈdordning till foÈ rmaÊn foÈ r filmproduktion 159

Den 25 november beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot stoÈ d till filmproduktion.
Denna ordning, som har en laÊg stoÈ dnivaÊ , iakttar de generella kriterier foÈ r godkaÈnnande av stoÈ d till
filmproduktion som kommissionen faststaÈ llde i maj 1998 i samband med sitt beslut om de franska
stoÈ den, dvs. att stoÈ dnivaÊn inte faÊr oÈ verstiga 50 % per film och att producenten har frihet att laÈgga minst
20 % av filmens budget i en eller flera andra medlemsstater utan att foÈ rlora stoÈ det avseende denna
andel. Ordningen kommer att vara tillaÈmplig under fem aÊr och har en budget paÊ 15 miljoner gulden
(6,275 miljoner ecu).

158 N 3/98, EGT C 279, 8.9.1998.
159 N 486/97.
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BoÈ cker

Frankrike

StoÈd till CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Den 10 juni beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende stoÈ d som den
franska regeringen beviljat CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) och att godkaÈnna
stoÈ det paÊ grundval av undantaget betraÈ ffande kultur i artikel 87.3 d. StoÈ det beviljades CELF foÈ r att
stoÈ dja administrationen av smaÊ bestaÈ llningar fraÊn utlaÈndska bokhandlare och daÈrigenom goÈ ra det
moÈ jligt foÈ r laÈsare i icke-fransktalande laÈnder att koÈ pa verk paÊ franska till rimliga priser. Kommissionen
tillaÈmpade det naÈmnda undantaget foÈ r kultur eftersom den efter en foÈ rdjupad undersoÈ kning av
marknaden i fraÊga och av CELF:s verksamhet kom till slutsatsen att stoÈ det har ett uteslutande
kulturellt aÈndamaÊl och inte tjaÈnar till att stoÈ dja CELF:s oÈ vriga kommersiella verksamhet.

Spel och vadhaÊ llning

Frankrike

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Den 6 maj beslutade kommissionen att komplettera den undersoÈ kning som inleddes 1991 betraÈ ffande
ett flertal stoÈ daÊtgaÈrder som Frankrike vidtagit till foÈ rmaÊn foÈ r PMU och kapploÈ pningsbolag. Detta
beslut var en foÈ ljd av att foÈ rstainstansraÈtten delvis hade ogiltigfoÈ rklarat det slutliga beslut som
kommissionen fattade 1993. I det beslutet godkaÈnde kommissionen visst stoÈ d paÊ grundval av artikel
87.3 c och beslutade att vissa andra aÊtgaÈrder inte utgjorde stoÈ d enligt artikel 87.1 162. FoÈ rstain-
stansraÈ tten bekraÈftade i domen den foÈ rsta delen av kommissionens beslut men ogiltigfoÈ rklarade
beslutet avseende den andra delen. Mot bakgrund av foÈ rstainstansraÈ ttens dom beslutade kommissio-
nen foÈ ljaktligen att utvidga det foÈ rfarande som hade inletts 1991 avseende dessa aÊtgaÈrder.

Vapen

Belgien

StoÈd till Herstal-koncernens civila verksamhet 163

Den 3 juni beslutade kommissionen att godkaÈnna ett stoÈ d paÊ 4 miljoner ecu till vapen- och
ammunitionstillverkaren Herstal-koncernens civila verksamhet. StoÈ det aÈr avsett foÈ r omstrukturering
av koncernens verksamhet och aÈr foÈ renligt med riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till foÈ retag i svaÊrigheter.

160 C 39/96 (f.d. NN 127/92), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVI:e Rapporten om konkurrenspolitiken,
s. 262.

161 C 51/90 (f.d. 100/90), EGT C 253, 12.8.1998; i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXI:e Rapporten om
konkurrenspolitiken, punkt 339.

162 MaÊl T-67/94, Ladbroke Racing Ltd mot kommissionen, REG 1997, foÈ r kommissionens slutliga beslut, se XXIII:e
Rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 542.

163 N 227/98, EGT C 277, 5.9.1998.
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3. BranschoÈvergripande stoÈ d

3.1. StoÈ d till miljoÈ skydd och energisparande

Belgien

Sidmar 164

Den 25 mars godkaÈnde kommissionen att staÊ lfoÈ retaget Sidmar beviljas stoÈ d till miljoÈ skydd. StoÈ det
bestaÊr av ett bidrag paÊ 26,2 miljoner ecu avsett foÈ r ett investeringsprojekt paÊ 179 miljoner ecu, som
bestaÊr av fyra projekt som syftar till att minska miljoÈ effekterna av Sidmars verksamhet foÈ r att foÈ lja nya
miljoÈ normer.

Tyskland

a) GeorgsmarienhuÈ tte GmbH befrias fraÊn skyldigheter enligt miljoÈ lagstiftningen 165

Den 29 juli fattade kommissionen ett slutligt beslut i fraÊga om att GeorgsmarienhuÈ tte GmbH befrias
fraÊn sina skyldigheter enligt miljoÈ lagstiftningen vad gaÈ ller aÊ tervinning och bortskaffande av
industristoft. I beslutet anser kommissionen att det icke anmaÈlda stoÈ det paÊ 31,52 miljoner ecu
(61,64 miljoner tyska mark), vilket beviljades mellan 1994 och 1995, aÈr olagligt och ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden och kraÈver daÈrfoÈ r att det skall aÊ terbetalas. Kommissionen fann att
GeorgsmarienhuÈ tte inte aÊtervann stoftet och inte heller hade foÈ r avsikt att goÈ ra det, eftersom man
bedoÈ mde att det inte var ekonomiskt loÈ nsamt.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Den 22 december beslutade kommissionen att genom ett negativt beslut avsluta det foÈ rfarande enligt
artikel 88.2 som den hade inlett avseende investeringsstoÈ d paÊ 8 miljoner tyska mark (4 miljoner ecu),
som olagligen beviljats foÈ retaget Riedel-de HaeÈn, som aÈr verksamt inom kemisektorn. Eftersom det aÈr
fraÊga om ett stort foÈ retag som aÈr belaÈget utanfoÈ r de stoÈ dberaÈttigande omraÊdena och daÈrfoÈ r i allmaÈnhet
inte kan faÊ investeringsstoÈ d, presenterar de tyska myndigheterna stoÈ det i fraÊga som ett stoÈ d till
miljoÈ skydd. Kommissionen konstaterade att kriterierna om foÈ renlighet i gemenskapens riktlinjer foÈ r
statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n inte aÈr uppfyllda, eftersom det roÈ r sig om en nyinvestering och det inte
finns naÊgot som tyder paÊ att vissa kostnader skulle ha betalats av rena miljoÈ skaÈ l och inte av
ekonomiska skaÈ l som skulle ha lett stoÈ dmottagaren att foÈ reta investeringen under alla omstaÈndigheter.
Kommissionen beslutade daÈrfoÈ r att foÈ rordna om aÊterkrav av stoÈ det jaÈmte raÈnta som loÈ per fraÊn den dag
det beviljades.

164 N 675/97.
165 C 46/97 (f.d. NN 86/97), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om konkurrenspolitiken.
166 C 63/97 (f.d. NN 104/97).

KONK. RAP. 1998

STATLIGT 259



Italien

a) Servola SpA 167

Den 1 juli beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende det stoÈ d paÊ

11,36 miljoner ecu (22 miljarder lire) som den italienska regeringen avsaÊg bevilja Servola SpA foÈ r
miljoÈ skyddsinvesteringar. I beslutet om att inleda foÈ rfarandet hade kommissionen uttryckt farhaÊgor
om huruvida stoÈ d uppgaÊende till 7,23 miljoner ecu (14 miljarder lire) var foÈ renliga med den
gemensamma marknaden, eftersom dessa kostnader var avsedda foÈ r investeringar som inte aÈr
stoÈ dberaÈttigande enligt gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n. Eftersom den
italienska regeringen avstod fraÊn att ge stoÈ d foÈ r denna del av investeringen, kunde kommissionen
avsluta foÈ rfarandet och godkaÈnna det aÊ terstaÊende stoÈ dbeloppet.

b) Cartiere del Garda 168

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen stoÈ d uppgaÊende till 1,9 miljoner ecu till foÈ retaget Cartiere del
Garda foÈ r genomfoÈ rande av miljoÈ skyddsinvesteringar. FoÈ retaget, som ligger i en turistort, har beslutat
att goÈ ra investeringar paÊ 6,5 miljoner ecu avseende rening av spillvatten som toÈ mts i GardasjoÈ n och
ljudfoÈ roreningar till foÈ ljd av produktionen. Dessa aÊtgaÈrder goÈ r det moÈ jligt att uppnaÊ en hoÈ gre
miljoÈ skyddsnivaÊ aÈn vad som kraÈvs i gaÈ llande lagstiftning utan att oÈ ka foÈ retagets produktivitet.
Kommissionen konstaterade saÊ ledes att stoÈ det var foÈ renligt med gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt
stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n.

NederlaÈnderna

a) GroÈn elektricitet 169

Den 6 maj godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning som syftar till att stimulera anvaÈndningen av
elektricitet som haÈrroÈ r fraÊn foÈ rnybara energikaÈ llor. Ordningen avser en tillfaÈ llig (fram till den 1 januari
2003) energiskatt med skattesats noll i staÈ llet foÈ r den vanliga energiskatten. Den kommer att stimulera
energidistributionsfoÈ retag att erbjuda sina kunder groÈ n energi. GroÈ n energi omfattar elektricitet som
genereras genom vindenergi, solenergi, smaÊskaliga vattenkraftverk eller anlaÈggningar som drivs med
biomassa. Den aÊrliga budgeten beraÈknas till 13,5 miljoner ecu.

b) InvesteringsstoÈ d till NEREFCO-raffinaderiet foÈ r att minska koldioxidutslaÈpp 170

Den 17 juni beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende investeringsstoÈ det
paÊ 6,7 miljoner ecu foÈ r att installera en processintegrerad gasturbin vid NEREFCO-raffinaderiet.
AnvaÈndning av gasturbiner i vaÈrmekraftanlaÈggningar leder till en betydande foÈ rbaÈ ttring av
energieffektiviteten och till laÈgre koldioxidutslaÈpp aÈn konventionell, separat, alstring av vaÈrme och
kraft. Kommissionen hyste dock allvarliga tvivel om huruvida stoÈ det var foÈ renligt med gemenskapens
riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n, i vilka det anges att stoÈ det maÊste vara strikt begraÈnsat till
de extra investeringskostnader som aÈr noÈ dvaÈndiga foÈ r att uppnaÊ miljoÈ maÊl. Kommissionen maÊste

167 C 22/96.
168 N 658/97, EGT C 308, 8.10.1998.
169 N 752/97, EGT C 244, 4.8.1998.
170 C 44/98 (f.d. N 708/97), EGT C 334, 31.10.1998.
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dessutom bedoÈ ma huruvida man vid beraÈkningen av det stoÈ d som skall beviljas har tagit vederboÈ rlig
haÈnsyn till de energibesparingar som foÈ ljer av det nya systemet.

c) System foÈ r bortskaffande av bilvrak 171

Den 29 juli foÈ rklarade kommissionen att systemet foÈ r bortskaffande av bilvrak inte utgoÈ r statligt stoÈ d i
den mening som avses i artikel 87.1. Syftet med detta system foÈ r uttjaÈnta fordon aÈr att saÈkerstaÈ lla att
bilvrak bortskaffas paÊ ett saÊdant saÈ tt att det endast ger en minimal skada paÊ miljoÈ n. Systemet aÈr
begraÈnsat till bortskaffande av material foÈ r vilka det foÈ r naÈrvarande inte finns naÊgot miljoÈ vaÈnligt
aÊ tervinningssystem som aÈr kommersiellt loÈ nsamt. NaÊgon vederlagsfri foÈ rdel utan ersaÈttning ges inte
aÊtervinningsfoÈ retagen, som bara faÊr en skaÈ lig ersaÈttning foÈ r sitt arbete.

OÈ sterrike

a) Schmid Schraubenwerke 172

Beslutet, som fattades den 17 juni 1998, avser finansiellt stoÈ d med 350 000 ecu foÈ r sanering av Schmid
Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H:s anlaÈggning, som tidigare hade drabbats av miljoÈ skador till foÈ ljd av en
foÈ rkromningsanlaÈggning som var i drift 1965±1992. UndersoÈ kningar som utfoÈ rdes i april 1996 avsloÈ jade
att marken var allvarligt foÈ rorenad. Kommissionen bedoÈ mde aÊtgaÈrderna och drog slutsatsen att
principen om att foÈ rorenaren skall betala, den grundlaÈggande principen foÈ r gemenskapspolitiken om
statligt stoÈ d till miljoÈ skydd, inte kunde tillaÈmpas eftersom foÈ rorenaren hade avvecklats. Den
nuvarande aÈgaren av anlaÈggningen hade ingen kontroll oÈ ver egendomen vid tiden foÈ r skadans
uppkomst och hade inte oÈ vertagit de ekonomiska foÈ rdelarna av den foÈ rorenande verksamheten. Den
nya aÈgarens koÈ p av anlaÈggningen skedde dessutom inte paÊ grundval av att foÈ roreningen i fraÊga var
kaÈnd och att koÈ paren skulle ansvara foÈ r att saneringen. Det fanns inte heller naÊgra skaÈ l att anse att
koÈ pet skulle ha skett paÊ en saÊdan grund. Eftersom det inte var fraÊga om naÊgon foÈ rdel foÈ r Schmid
Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. beslutade kommissionen enligt punkt 3.2.2. i gemenskapens riktlinjer
foÈ r statligt stoÈ d till skydd foÈ r miljoÈ n att aÊ tgaÈrderna inte utgjorde statligt stoÈ d enligt artikel 87.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Den 9 december beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som hade inletts
betraÈffande stoÈ d till foÈ retaget Atlas, aÈgare till en foÈ rorenad anlaÈggning i delstaten OberoÈ sterreich.
StoÈ det bestaÊr i att staten tar paÊ sig kostnaderna foÈ r saneringen, som skall utfoÈ ras av ASA, ett
specialiserat foÈ retag och samordnare av arbetena. Saneringskostnaderna uppgaÊr till omkring
23 miljoner ecu. Kommissionen konstaterade att det pris som faststaÈ llts foÈ r saneringen och arvodet
till ASA motsvarade marknadspris. Kommissionen drog slutsatsen att den statliga finansieringen av
saneringskostnaderna inte utgjorde statligt stoÈ d paÊ villkor att detta belopp aÊterkraÈvs av foÈ retaget Atlas
(anlaÈggningens aÈgare) med hjaÈ lp av alla raÈ ttsliga medel som staÊr till buds.

171 N 656/97, EGT C 308, 8.10.1998.
172 N 856/97, EGT C 409, 30.12.1998.
173 C 24/98 (f.d. N 663/97), EGT C 201, 27.6.1998

KONK. RAP. 1998

STATLIGT 261



FoÈrenade Kungariket

FoÈ rpliktelse att anvaÈnda icke-fossila braÈnslen foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor (Non Fossil Fuel
Obligation for Renewables Ð NFFO) 174

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen den femte foÈ rpliktelsen att anvaÈnda icke-fossila braÈnslen foÈ r
foÈ rnybara energikaÈ llor (Fifth Non-Fossil Fuel Obligation for Renewables) i England och Wales, som en
utvidgning av den gaÈ llande ordningen som godkaÈndes foÈ rsta gaÊngen 1990. StoÈ det ges genom ett avtal
mellan de statliga elektricitetsfoÈ retagen (som har ett antal skyldigheter avseende inkoÈ p av elektricitet
fraÊn foÈ rnybara energikaÈ llor) och de foÈ retag som framstaÈ ller elektricitet fraÊn foÈ rnybara energikaÈllor.
StoÈ det har formen av ett bidrag och aÈr begraÈnsat till skillnaden mellan inkoÈ pskostnaden foÈ r elektricitet
fraÊn foÈ rnybara energikaÈllor och den kostnad som skulle ha uppstaÊ tt om elektriciteten hade framstaÈ llts
med fossila braÈnslen. Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det i fraÊga aÈr ett driftsstoÈ d men att det
kunde godkaÈnnas paÊ grund av att det skall minskas gradvis, att ordningen skall anmaÈlas paÊ nytt inom
fem aÊr fraÊn datumet foÈ r beslutet och att det uppfyller kraven i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d
till skydd foÈ r miljoÈ n. Budgeten foÈ r stoÈ dordningen uppgaÊr till 383 miljoner ecu foÈ r raÈkenskapsaÊren 1997-
98 och 1998-99.

3.2. Forskning och utveckling

Tyskland

a) SICAN-koncernen och dess projektpartner, Niedersachsen 175

Den 11 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈffande stoÈ d som har
beviljats sedan 1990 till SICAN-koncernen och dess projektpartners i fraÊga om FoU-verksamhet inom
sektorn foÈ r mikroelektronik. Kommissionen hyser tvivel om huruvida stoÈ det i fraÊga uppfyller villkoren
i gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling. Med stoÈ d av den information som
finns tillgaÈnglig aÈr det inte moÈ jligt att haÈnfoÈ ra det beroÈ rda stoÈ det till specifika forskningsprojekt, att
avgoÈ ra vilket forskningsstadium de understoÈ dda projekten omfattar, att beraÈkna stoÈ dbelopp och
stoÈ dnivaÊ samt att visa att det aktuella stoÈ det aÈr noÈ dvaÈndigt och har stimulanseffekt.

b) Havsforskningsprogram 176

Den 11 mars godkaÈnde kommissionen ett program avseende samordning av olika verksamheter inom
havsforskningsomraÊdet i Tyskland, vilket bidrar till att utveckla en gemensam konceptuell ram foÈ r
saÊdan forskning. Programmet stoÈ der i huvudsak grundforskning vid universitet. Projektrelaterat stoÈ d
planeras aÈven foÈ r foÈ retag, fraÈmst smaÊ och medelstora. Budgeten foÈ r programmet planeras uppgaÊ till
43,3 miljoner ecu, varav 11,5 till 12,8 miljoner ecu planeras foÈ r projektstoÈ d.

174 N 153/98, EGT C 300, 29.9.1998.
175 C 20/98 (f.d. NN 166/97, NN 169/97 och NN 170/97), EGT C 307, 7.10.1998; Competition Newsletter 2/98, s. 86.
176 NN 19/97, EGT C 156, 21.5.1998.
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c) AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av ordningen ºStoÈd till marknadsorienterade forskningsinstitut utanfoÈ r
universitetenº, delstaten Sachsen 177

Den 1 juli beslutade kommissionen att godkaÈnna en foÈ rlaÈngning, till och med utgaÊngen av 1999, av
ovannaÈmnda stoÈ dordning (foÈ rst godkaÈnt 1995) och en anpassning av denna till de nya gemenskapsra-
marna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling 178. StoÈ dordningens syfte aÈr att oÈ ka effektiviteten
hos affaÈ rsorienterade forskningsorgan utanfoÈ r universiteten i delstaten Sachsen genom att
modernisera vetenskaplig utrustning och teknisk infrastruktur. Den sammanlagda budgeten foÈ r
ordningen foÈ r aÊren 1996±1999 uppgaÊr till 10,5 miljoner ecu.

d) AÈ ndring och foÈ rlaÈ ngning av ordningen ºInnovativa teknikorienterade samarbetsprojektº,
delstaten Sachsen 179

Den 1 juli godkaÈnde kommissionen att den ovannaÈmnda ordningen foÈ rlaÈngs till och med 1999 och att
den anpassas till reglerna i de nya gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling och
till den nya definitionen av smaÊ och medelstora foÈ retag 180 i syfte att stimulera ett effektivt samarbete
mellan foÈ retag och offentliga forskningsorgan paÊ FoU-omraÊdet foÈ r att bidra till utvecklingen av nya
produkter och produktionstekniker paÊ omraÊdet framtidsteknik. Den sammanlagda budgeten foÈ r 1996±
1999 aÈr 90 miljoner ecu.

e) StoÈd foÈ r att fraÈmja smaÊ och medelstora foÈ retags innovationskapacitet 181

Den 16 september beslutade kommissionen, efter att ha konstaterat att bestaÈmmelserna i
gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och utveckling iakttas, att inte goÈ ra invaÈndningar
mot en stoÈ dordning foÈ r att fraÈmja smaÊ och medelstora foÈ retags innovationskapacitet. Ordningen
kommer att vara tillaÈmplig till aÊr 2003 och den sammanlagda budgeten foÈ r ordningen uppgaÊr till 510
miljoner ecu. Av bidragen kommer 75 % att ges till foÈ retag, fraÈmst smaÊ och medelstora foÈ retag, och
resten kommer att foÈ rdelas mellan forskningsinstitut som samarbetar med dessa foÈ retag.

Spanien

Ordning foÈ r regionalt stoÈ d till FoU, Castilla y LeÂon 182

Den 18 februari godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning foÈ r FoU-verksamhet omfattande alla
forskningsstadierna i gemenskapsramarna. Ordningen omfattar aÊren 1998±2000 och har en budget paÊ

12 miljoner ecu per aÊr.

177 NN 31/98.
178 EGT C 45, 17.2.1996.
179 NN 30/98 (f.d. N 412/97).
180 EGT L 107, 30.4.1996.
181 N 357/97, EGT C 363, 25.11.1998.
182 N 766/97, EGT C 111, 9.4.1998.
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Frankrike

a) Tubes et Formes 183

Den 18 februari godkaÈnde kommissionen ett FoU-stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r forskningscentret ºTubes et
Formesº foÈ r infoÈ rande av en metod foÈ r utformning och tillverkning av staÊ ldelar genom att anvaÈnda
hydroformningsteknik foÈ r staÊ lroÈ r eller ihaÊ liga profiler av staÊ l (staÊ lsektorn som inte omfattas av EKSG-
foÈ rdraget). Forskningsprojektet befinner sig i utvecklingsstadiet foÈ re introduktion paÊ marknaden.
StoÈ det bestaÊr i ett aÊ terbetalningspliktigt foÈ rskott paÊ 1,74 miljoner ecu (11,4 miljoner franska franc) och
har en stoÈ dnivaÊ paÊ 19,5 %.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Den 6 maj godkaÈnde kommissionen ett statligt stoÈ d till forskning och utveckling paÊ 14,95 miljoner ecu
som Frankrike beviljat foÈ r att inom ramen foÈ r EUREKA-programmet infoÈ ra pilotproduktionslinjer foÈ r
integrerade kretslopp paÊ plattor med 300 mm i diameter, vilket aÈr den tillverkningsstandard inom
mikroelektronik som foÈ rvaÈntas anvaÈndas fraÊn och med 2002. De oÈ vriga laÈnder som deltar i EUREKA-
projektet aÈr Tyskland och NederlaÈnderna. De stoÈ dmottagande foÈ retag som deltar i projektet aÈr SGS
Thomson, SocieteÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM och RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT fas II 185

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen en ordning foÈ r utveckling av digitala TV-system med foÈ rbaÈttrad
kvalitet inom tvaÊ omraÊden foÈ r elektronisk produktion, naÈmligen film och videokommunikationer.
Ordningens varaktighet aÈr till och med 1998 och dess budget aÈr 15,5 miljoner ecu foÈ r 39,5 miljoner ecu
i stoÈ dberaÈttigande kostnader. StoÈ dmottagare aÈr Thomson Multimedia, Philips Electronique Grand
Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communication, Enertec-Schlumberger Industries och
Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Efter att ha konstaterat att bestaÈmmelserna i gemenskapsramarna foÈ r statligt stoÈ d till forskning och
utveckling respekterades, beslutade kommissionen den 22 december att inte goÈ ra invaÈndningar mot
beviljandet av bidrag paÊ sammanlagt 220 miljoner ecu till foÈ rmaÊn foÈ r ett industriellt grundforsknings-
program som genomfoÈ rs i samarbete mellan flera industriella foÈ retag och offentliga forskningsinstitut.
Programmet benaÈmns Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð RECMES och har
till syfte att tillverka en ny generation elektroniska kretsar. De stoÈ rsta industriella foÈ retag som deltar i
forskningsprojektet aÈr STMicroelectronics och L'Air Liquide samt TCEC, SETEC och Alcatel.

183 N 721/97, EGT C 396, 19.12.1998.
184 N 38/98, EGT C 244, 4.8.1998.
185 N 640/97, EGT C 308, 8.10.1998.
186 N 264/98.
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Frankrike och NederlaÈnderna

COMMEND (Eureka 1549) 187

Den 7 april godkaÈnde kommissionen stoÈ d till FoU-projektet COMMEND, vilket hade antagits som
ºprojekt EUREKA 1549º i juli 1996. MaÊlet foÈ r COMMEND aÈr att forska om moÈ jligheterna att
foÈ rbinda olika typer av digital utrustning, naÈt och tjaÈnster hos konsumenten (t.ex. TV, PC digital video-
utsaÈndning, telenaÈt, avancerade kabelnaÈt, digitala inspelningar). Forskningen skall utvaÈrdera genom-
foÈ rbarheten av saÊdana system och leda till ett foÈ rslag till en europeisk standard samt europeiska
protokoll och ledningsstrukturer. Projektet avser industriell forskning. Det innovativa inslaget i
COMMEND bestaÊr i att man tar foÈ rbindelsen mellan olika typer av utrustning, naÈt och tjaÈnster som
utgaÊngspunkt foÈ r forskningen. Fem laÈnder har samlats kring projektet (Frankrike, NederlaÈnderna,
Tyskland, OÈ sterrike och Belgien). Projektet straÈcker sig fram till aÊr 2000. De sammanlagda
kostnaderna foÈ r de olika deltagarna i projektet uppskattas till 126 miljoner ecu. Kommissionen har
godkaÈnt foÈ ljande stoÈ d: FoÈ r Frankrike 13 miljoner ecu till Thomson MultimeÂdia och 13,6 miljoner ecu
till Philips Electronique Grand Public samt foÈ r NederlaÈnderna 13,4 miljoner ecu till Nederlandse
Philips Bedrijven BV. StoÈ den kommer att ges i form av direkta bidrag och motsvarar hoÈ gst 50 % av de
stoÈ dberaÈttigande kostnaderna.

Italien

SkatteaÊ tgaÈ rder foÈ r att stoÈ dja FoU inom industrifoÈ retag 188

Den 11 mars godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning som i huvudsak riktar sig till smaÊ och medelstora
foÈ retag i hela landet och som syftar till att fraÈmja industriell forskning och utvecklingsverksamhet foÈ re
introduktion paÊ marknaden inom industrifoÈ retag. StoÈ det ges i form av en skattekredit. Budgeten
uppgaÊr till 178 miljoner ecu per aÊr. Ordningens varaktighet aÈr 1998±1999.

NederlaÈnderna

a) OceÂ N.V. 189

Den 11 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande den
nederlaÈndska regeringens foÈ rslag att bevilja stoÈ d paÊ 23 miljoner ecu till OceÂ N.V. foÈ r utveckling av
faÈrgblaÈckstraÊ leskrivare. OceÂ hade 1994 faÊ tt ett bidrag enligt stoÈ dordningen ºStimulering av
affaÈrsorienterad teknikº 190 paÊ 3,2 miljoner ecu foÈ r ett blaÈckstraÊ leprojekt som varade mellan 1994
och 1996. Det nya projektet, med en varaktighet fraÊn 1997 till 2001, har beskrivits som i huvudsak ett
FoU-projekt men foÈ refaller inte vara beraÈttigat till offentlig finansiering enligt gemenskapsramarna foÈ r
statligt stoÈ d till forskning och utveckling. Det arbete som har beskrivits verkar motsvara ett
arbetsprogram foÈ r produktutveckling som syftar till att utveckla prototyper foÈ r vidare utveckling och
foÈ rbereda dem foÈ r serieproduktion. Det har inte visats att det foÈ reslagna stoÈ det har stimulanseffekt,
saÈrskilt inte att det ger foÈ retaget incitament att utfoÈ ra forskning som det annars inte skulle ha utfoÈ rt.

187 N 664/97 Frankrike, N 506/97 NederlaÈnderna, EGT C 192, 19.6.1998
188 N 655/97, EGT C 236, 28.7.1998
189 C 18/98 (f.d. N 939/96), EGT C 270, 29.9.1998.
190 AÊ rsrapport 1994 om P.B.T.S.-ordningen, skrivelse fraÊn de nederlaÈndska myndigheterna av den 28 februari 1996.

KONK. RAP. 1998

STATLIGT 265



b) Fokker 70-projektet 191

Kommissionen beslutade den 17 juni att avsluta aÈrendet om FoU-stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Fokker 70-
projektet. Kommissionen fattade detta beslut eftersom den nederlaÈndska regeringen till foÈ ljd av att
Fokker instaÈ llde betalningarna den 23 januari 1996 och foÈ rsattes i konkurs tvaÊ maÊnader senare aÊtog sig
att enligt reglerna i den nederlaÈndska lagstiftningen aÊterkraÈva det statliga stoÈ det paÊ sammanlagt
103 miljoner ecu till Fokker 70-projektet. Syftet med stoÈ det var att fraÈmja utvecklingen av ett civilt
transportflygplan (Fokker 70, en vidareutveckling av Fokker 100) foÈ r vilken FoU-kostnaderna
beraÈknades uppgaÊ till 163 miljoner ecu 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen ett stoÈ d paÊ 88 miljoner ecu foÈ r projektet Medea T601 (EUREKA
1535)/ATLAS. StoÈ dets syfte aÈr att stimulera nederlaÈndska foÈ retag att medverka i detta internationella
samarbetsprojekt inom forskning och utveckling. StoÈ dmottagare aÈr ASML, ASMI och Philips
Semiconductor. StoÈ det ges i form av bidrag och laÊn. Den sammanlagda budgeten uppgaÊr till
43,4 miljoner ecu foÈ r bidrag och 45 miljoner ecu foÈ r laÊn.

OÈ sterrike

Siemens Bauelemente OHG 193

Den 7 januari beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande planer paÊ att
bevilja Siemens ett stoÈ dpaket foÈ r omvandling av foÈ retagets fabrik i Villach (belaÈgen i ett icke-
stoÈ dberaÈttigat omraÊde) fraÊn tillverkning av halvledare till tillverkning av effekthalvledare. Det
anmaÈlda stoÈ dpaketet paÊ 27 miljoner ecu inbegrep 25,5 miljoner ecu foÈ r FoU och ca 1,7 miljoner ecu
(23 miljoner oÈ sterrikiska schilling) foÈ r miljoÈ - och utbildningsaÊtgaÈrder. Enligt kommissionen har de
oÈ sterrikiska myndigheterna inte visat att det foÈ reslagna FoU-stoÈ det har stimulanseffekter, att stoÈ det aÈr
noÈ dvaÈndigt och att projektet aÈr beraÈttigat till stoÈ d saÊsom varande ºutvecklingsverksamhet foÈ re
introduktion paÊ marknadenº. Vad gaÈ ller stoÈ det till skydd foÈ r miljoÈ n maÊste de oÈ sterrikiska
myndigheterna visa att stoÈ det ges foÈ r aÊtgaÈrder som gaÊr utoÈ ver lagstiftningens krav. Utbildnings-
projektets karaktaÈr (specialinriktad gentemot allmaÈn yrkesutbildning) har dessutom inte faststaÈ llts
aÈnnu.

FoÈrenade Kungariket

Rolls-Royces program foÈ r stora motorer 194

Den 25 mars godkaÈnde kommissionen det FoU-stoÈ d som de brittiska myndigheterna har foÈ reslagit att
bevilja Rolls-Royce foÈ r utveckling av en ny generation av tre hoÈ gtrycksflygmotorer, vidareutvecklingar
av de befintliga Trent-motorerna. StoÈ det ges i form av ett aÊ terbetalningspliktigt foÈ rskott paÊ

297 miljoner ecu (200 miljoner pund sterling) som skall betalas ut under fyra aÊr (1998±2001).
Totalkostnaden foÈ r FoU-programmet aÈr 1 095 miljoner ecu (736 miljoner pund sterling). Ett

191 NN 28/94.
192 N 135/98, EGT C 308, 8.10.1998.
193 C 84/97 (f.d. N 509/96), EGT C 203, 30.6.1998, s. 7.
194 N 17/98, EGT C 228, 21.7.1998; Competition Newsletter 2/98, s. 85.
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noÈ dvaÈndigt villkor foÈ r att faÊ de statliga medlen aÈr att foÈ retaget uppnaÊr ett antal milstolpar vad gaÈ ller
resultat. Om centrala delar av FoU-programmet misslyckas kan det leda till att aÊterstaÊende
utbetalningar dras in. Kommissionen fann att villkoren foÈ r den planerade investeringen kommer att
vara saÊ kommersiella som moÈ jligt. AÊ andra sidan medgav kommissionen att investeringen inte kan
anses vara fullstaÈndigt kommersiell, med haÈnsyn till att det finns en risk foÈ r att FoU-programmet delvis
misslyckas. Kommissionen ansaÊg att stoÈ det har en stimulanseffekt eftersom foÈ retaget inte hade kunnat
samla ihop pengarna paÊ kapitalmarknaderna och fortsaÈ tta med programmet utan stoÈ det.

3.3. StoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering

Belgien

Sunparks International NV

Den 30 september beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot undsaÈttningsstoÈ d till
Sunparks International NV, ett foÈ retag som driver semesteranlaÈggningar foÈ r alla vaÈderlekar 195.
Omstruktureringsplanen foÈ r Sunparks International bygger paÊ kostnadsbesparande aÊtgaÈrder, en ny
strategisk lokalisering av anlaÈggningarna och finansiell omstrukturering. De belgiska myndigheterna
kommer att bidra med en garanti paÊ 75 % av tvaÊ laÊn. StoÈ dnivaÊn har faststaÈ llts till 360 miljoner belgiska
franc (8,8 miljoner ecu). Kommissionen tog vid bedoÈ mningen haÈnsyn till att den privata sektorn
laÈmnar ett stort bidrag och att omstruktureringsplanen aÈr genomfoÈ rbar. De belgiska myndigheterna
har foÈ rsaÈkrat att detta kommer att vara sista gaÊngen foÈ retaget beviljas omstruktureringsstoÈ d.

Tyskland

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Den 4 februari beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande stoÈ d paÊ

2,5 miljoner ecu i form av ett passivt delaÈgarskap i och en garanti till foÈ retaget Brockhausen Holze,
som har saÈte i Sachsen och bedriver verksamhet inom gjuterisektorn. Med de upplysningar som nu
finns tillgaÈngliga har kommissionen allvarliga tvivel om stoÈ dets foÈ renlighet. StoÈ det har beviljats inom
ramen foÈ r ordningar som kommissionen godkaÈnt tidigare, men tillaÈmpningsvillkoren foÈ refaller inte ha
iakttagits.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Den 11 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende stoÈ d till
Kranbau Eberswalde GmbH, naÈmligen 30 miljoner ecu som beviljades 1997 och 4,76 miljoner ecu som
aÈnnu inte har beviljats. FoÈ retaget tillverkar kranar och lyftanordningar och har sitt saÈ te i delstaten
Brandenburg. PaÊ grundval av de upplysningar som nu finns tillgaÈngliga hyser kommissionen allvarliga
tvivel om stoÈ dets foÈ renlighet med gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, bland annat vad gaÈ ller giltigheten av omstruktureringsplanen
och kapacitetsminskningen.

195 N 205/98, EGT C 384, 10.12.1998.
196 C 5/98 (f.d. NN 54/97), EGT C 144, 9.5.1998
197 C 22/98 (f.d. NN 9/98), EGT C 353, 19.11.1998.
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c) Weida Leder GmbH och dess dotterbolag SchloûmuÈhlenweg 198

Den 11 mars beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 avseende stoÈ d paÊ

18,5 miljoner ecu foÈ r omstruktureringen av Weida Leder GmbH och dess dotterbolag
SchloûmuÈ hlenweg. FoÈ retagen bedriver verksamhet inom garverisektorn och har saÈ te i delstaten
ThuÈ ringen. Kommissionen har i detta skede allvarliga tvivel om huruvida stoÈ det aÈr foÈ renligt med
gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Den 7 april beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈffande stoÈ d paÊ 47 miljoner
ecu foÈ r privatiseringen och omstruktureringen av Wildauer Kurbelwelle GmbH, ett foÈ retag som aÈr
verksamt inom gjuterisektorn och har saÈ te i delstaten Brandenburg. PaÊ grundval av de upplysningar
den foÈ rfogar oÈ ver i detta skede, hyser kommissionen allvarliga tvivel om dels huruvida stoÈ det aÈr
foÈ renligt med tillaÈmpningen av Treuhand-ordningen, dels huruvida foÈ reskrifterna i gemenskapens
riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter har iakttagits,
bland annat villkoret om att aÊ teruppraÈtta foÈ retagets loÈ nsamhet.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Den 22 april beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som hade inletts
betraÈffande omstruktureringsstoÈ d paÊ 5,5 miljoner ecu som beviljats foÈ retaget SHB Stahl- und
Hartguûwerke BoÈ sdorf AG, numera i konkurs. FoÈ retaget har sitt saÈte i delstaten Sachsen och aÈr
verksamt inom gjuterisektorn. Kommissionen konstaterade att villkoren i gemenskapens riktlinjer foÈ r
statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter inte hade uppfyllts, bland
annat vad gaÈ ller uppraÈ ttandet och tillaÈmpningen av omstruktureringsplanen. Kommissionen
foÈ rklarade daÈrfoÈ r stoÈ det ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden och foÈ rordnade att det skulle
aÊ terbetalas.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Den 22 april beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som inletts
betraÈffande stoÈ d till Triptis Porzellan GmbH, numera i konkurs, i form av avskrivning av skulder till ett
belopp av 4,1 miljoner ecu och statliga garantier foÈ r upp till 90 % av krediter paÊ 13 miljoner ecu.
FoÈ retaget har sitt saÈ te i ThuÈ ringen och aÈr verksamt inom porslinssektorn. Kommissionen konstaterade
att stoÈ det var ofoÈ renligt med gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈ ttning och
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, bland annat i fraÊga om uppraÈttandet och tillaÈmpningen av
omstruktureringsplanen.

198 C 19/98 (f.d. NN 30/97), EGT C 256, 14.8.1998.
199 C 30/98 (f.d. NN 18/98, f.d. N 771/97), EGT C 377, 5.12.1998.
200 C 9/97 (f.d. NN 2/97, f.d. N 645/96), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om

konkurrenspolitiken, Competition Newsletter 2/98, s. 86.
201 C 35/97 (f.d. NN 129/96), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om konkurrenspolitiken,

Competition Newsletter 2/98, s. 87.

KONK. RAP. 1998

268 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Den 13 och 20 maj godkaÈnde kommissionen omstruktureringsstoÈ d till Herborn & Breitenbach och till
SKET EDV. I baÊda fallen ansaÊg kommissionen att stoÈ den kunde betraktas som foÈ renliga med
gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter.
Herborn & Breitenbach (H&B) bestaÊr av flera foÈ retag som gaÊtt samman och ingaÊr i koncernen SKET
Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM). H&B bedriver verksamhet inom maskinbyggnads-
sektorn. NaÈr ºGesamtvollstreckungº-foÈ rfarandet inleddes (ett konkursfoÈ rfarande foÈ r foÈ retag belaÈgna i
de nya tyska delstaterna) gentemot SKET SMM, skildes H&B Ð som var ett dotterbolag till SKET
SMM Ð fraÊn SKET SMM-koncernen och oÈ verfoÈ rdes till Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS). Kommissionen inledde ett foÈ rfarande enligt artikel 88.2 avseende det stoÈ d som
beviljats SKET SMM foÈ re konkursfoÈ rfarandet och fattade ett slutligt negativt beslut 1997. Detta
negativa beslut avsaÊg inte stoÈ det till H&B, som inte omfattades av konkursfoÈ rfarandet. FoÈ rfarandet
delades upp till foÈ ljd av det negativa beslutet och foÈ rblev anhaÈngiggjort foÈ r att moÈ jliggoÈ ra en separat
bedoÈ mning av det stoÈ d som beviljats H&B. Kommissionen fattade ett slutligt positivt beslut avseende
bidrag paÊ 11 miljoner ecu och borgensaÊtaganden foÈ r 1,6 miljoner ecu som hade beviljats under hela
omstruktureringen, vilken skedde i enlighet med flera paÊ varandra foÈ ljande planer foÈ r H&B och skulle
ha avslutats med privatiseringen 1998.

SKET EDV bildades till foÈ ljd av att konkursfoÈ rfarandet inleddes. Detta foÈ retag aÈr en fortsaÈttning paÊ

SKET SMM-koncernens databehandlingssystem, dock i form av en separat raÈttslig enhet. FoÈ retaget
privatiserades 1997. Kommissionen har beslutat att inte goÈ ra invaÈndningar mot bidrag paÊ 2,4 miljoner
ecu i samband med en omfattande omstrukturering av foÈ retaget.

h) CD Albrechts GmbH 204

Den 3 juni beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 betraÈ ffande stoÈ d paÊ

185 miljoner ecu foÈ r omstruktureringen av CD Albrechts GmbH, en tillverkare av CD-skivor och
elektronisk utrustning som har sitt saÈte i delstaten ThuÈ ringen. Enligt de upplysningar den foÈ rfogar oÈ ver
i detta skede, har kommissionen allvarliga tvivel om huruvida stoÈ det aÈr foÈ renligt med gemenskapens
riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, bland annat vad
gaÈ ller villkoret om att aÊ teruppraÈtta foÈ retagets loÈ nsamhet.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Den 29 juli beslutade kommissionen att inleda ett foÈ rfarande betraÈ ffande omstruktureringsstoÈ d i form
av ett bidrag paÊ 4,65 miljoner ecu (9,310 miljoner tyska mark) till Graphischer Maschinenbau GmbH,
Berlin, ett dotterbolag till Koenig & Bauer-Albert AG. Graphischer Maschinenbau GmbH tillverkar
pressar foÈ r tidningstryck. Kommissionen hyser foÈ r naÈrvarande tvivel om huruvida de aÊtgaÈrder som
foÈ reslaÊs i omstruktureringsplanen skulle saÈkerstaÈ lla foÈ retagets laÊngfristiga loÈ nsamhet. Kommissionen
anser det ocksaÊ tvivelaktigt om vissa av dessa aÊtgaÈrder aÈr absolut noÈ dvaÈndiga foÈ r omstruktureringen av
Graphischer Maschinenbau GmbH. Kommissionen anser i detta skede att det foÈ reslagna omstruktu-
reringsbidraget inte staÊr i proportion till de stoÈ dberaÈttigande kostnaderna och att det eventuellt inte
uteslutande gynnar ett foÈ retag i svaÊrigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer foÈ r

202 C 16c/95 (f.d. C 16a/95, f.d. NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (f.d. NN 54/97), EGT C 390, 15.12.1998.
205 C 54/98 (f.d. N 101/98), EGT C 336, 4.11.1998.
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statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter. DaÈrfoÈ r maÊste det goÈ ras en
detaljerad undersoÈ kning av om det samlade stoÈ det aÈr foÈ renligt med den gemensamma marknaden.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Den 16 september beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot stoÈ d till undsaÈttning och
omstrukturering av ingenjoÈ rsfoÈ retaget Ingenieur und Maschinenbau GmbH (IMG), Rostock, inom
ramen foÈ r privatiseringen av foÈ retaget 206. IMG aÈr specialiserat inom automatiserade system foÈ r
skeppsvarv. FoÈ retaget tillhoÈ rde koncernen Bremer Vulkan under 1993±1996 och avskildes fraÊn
koncernen sedan denna foÈ rsatts i konkurs. FoÈ retaget har faÊ tt stoÈ d i form av en statlig garanti paÊ

sammanlagt 13,5 miljoner tyska mark (7 miljoner ecu). Kommissionen drog slutsatsen att stoÈ det var
foÈ renligt med den gemensamma marknaden i enlighet med riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning
och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter och med beaktande av att de nya aÈgarna haÈdanefter
kommer att finansiera foÈ retagets verksamhet.

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Den 30 september beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot beviljandet av ett stoÈ d till
omstruktureringen av textilfoÈ retaget Rawe GmbH & Co GmbH. Kommissionen konstaterade att
villkoren i riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter var
uppfyllda. StoÈ det kommer att ha formen av en statlig garanti foÈ r en kredit paÊ 15,4 miljoner tyska mark
(7,7 miljoner ecu).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

Den 11 november beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot planerat omstrukturering-
sstoÈ d till RACKWITZ Aluminium GmbH 208. FoÈ retaget aÈr belaÈget i oÈ stra Tyskland och aÈr verksamt
med pressning och gjutning av aÊtervunnet aluminium. AÊ r 1993 privatiserades foÈ retaget av Treuhand-
anstalt. I boÈ rjan av 1997 inleddes konkursfoÈ rfaranden avseende foÈ retaget. I december 1997 gick Norsk
Hydro Deutschland GmbH, ett helaÈgt dotterbolag till det norska foÈ retaget Norsk Hydro ASA och en
stor aluminiumtillverkare, med paÊ att ta oÈ ver RACKWITZ. KonkursfoÈ rfarandena avbroÈ ts genom att
ett ackord uppnaÊddes. Norsk Hydro Deutschland GmbH har utarbetat en omstruktureringsplan som
skall aÊ terstaÈ lla RACKWITZ laÊngfristiga loÈ nsamhet. Investeraren kommer att bidra med sammanlagt
35 miljoner ecu (69,6 miljoner tyska mark) fram till 2001. Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben och delstaten Sachsen avstod fraÊn fordringar paÊ RACKWITZ Aluminium GmbH paÊ

totalt 5,5 miljoner ecu (10,8 miljoner tyska mark). PressningsanlaÈggningens kapacitet kommer att
minskas med 55 %. StoÈ daÊtgaÈrden aÈr begraÈnsad till vad som aÈr absolut noÈ dvaÈndigt foÈ r att aÊterstaÈ lla
loÈ nsamheten.

m) Draiswerke GmbH 209

Den 25 november beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 och godkaÈnna
omstruktureringsstoÈ d till Draiswerke GmbH i Mannheim. StoÈ daÊtgaÈrderna omfattade ett laÊn paÊ

0,4 miljoner ecu (0,8 miljoner tyska mark) fraÊn kommunen Mannheim och en statlig garanti paÊ 50 %

206 NN 23/98, EGT C 351, 18.11.1998.
207 N 394/98, EGT C 384, 10.12.1998.
208 NN 76/98.
209 C 27/98 (f.d. NN 41/97).
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foÈ r en kredit paÊ 3 miljoner ecu som upptagits i den statliga banken Landeskreditanstalt Baden-
WuÈ rtemberg. FoÈ retaget tillverkar specialmaskiner paÊ en nischmarknad och aÈr leverantoÈ r till den
kemiska industrin, ytbehandlingsfoÈ retag, livsmedelsindustrin, pappersindustrin, den farmaceutiska
industrin, tvaÈ tt- och rengoÈ ringsmedelssektorn och keramikbranschen. Kommissionen anser att
stoÈ daÊtgaÈrden aÈr foÈ renlig med riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av
foÈ retag i svaÊrigheter. Tyskland har givit in en genomfoÈ rbar omstruktureringsplan. Draiswerke har
minskat sin kapacitet och sitt produktsortiment och har utsikter att bli loÈ nsamt paÊ laÊng sikt.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) och Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Den 25 november beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 som hade
inletts betraÈ ffande nya stoÈ d till foÈ retaget Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) och det nya
foÈ retaget Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG. Detta nya foÈ retag bildades efter det att ett
konkursfoÈ rfarande hade inletts betraÈffande Addinol Old i syfte att oÈ verta det foÈ retagets verksamhet
inom distribution av smoÈ rjmedel. Det roÈ r sig om redan beviljade stoÈ d paÊ 7 miljoner tyska mark
(3,6 miljoner ecu) och planerade stoÈ d paÊ 40,05 miljoner tyska mark (20,52 miljoner ecu).
Kommissionen konstaterade att stoÈ den inte uppfyller villkoren i riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till
undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, saÈrskilt i fraÊga om stoÈ dmottagarnas
laÊngfristiga loÈ nsamhet och de privata aktieaÈgarnas bidrag, som aÈr paÊtagligt otillraÈckligt i foÈ rhaÊllande
till statens bidrag. Kommissionen foÈ rordnade daÈrfoÈ r att stoÈ det paÊ 7 miljoner tyska mark skall
aÊ terbetalas, jaÈmte kompensationsraÈnta, och foÈ rbjoÈ d beviljandet av det planerade stoÈ det paÊ

40,05 miljoner tyska mark. Eftersom det foÈ rekom nya stoÈ d, beslutade kommissionen aÈven att aÊter
granska de undsaÈttningsstoÈ d till Addinol Old som den tidigare hade godkaÈnt. Kommissionen
konstaterade att foÈ renligheten av dessa inte behoÈ vde omproÈ vas.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Den 9 december beslutade kommissionen att genom ett negativt beslut avsluta foÈ rfarandet enligt
artikel 88.2 som inletts betraÈ ffande ett stoÈ d paÊ 2 miljoner tyska mark (1 miljon ecu) till foÈ retaget
Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag). Kommissionen kom fram till att detta stoÈ d inte
uppfyllde villkoren i riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i
svaÊrigheter och kraÈvde att det med hjaÈ lp av alla raÈ ttsliga medel skulle aÊterkraÈvas jaÈmte raÈnta som loÈ per
fraÊn den dag det beviljades.

Spanien

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Den 7 april inledde kommissionen foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende stoÈ d som beviljats olagligen
till det offentliga foÈ retaget Babcock Wilcox EspanÄ a, som aÈr verksamt inom omraÊdet ºnyckelfaÈrdigaº
fabriker samt industri- och miljoÈ utrustning. StoÈ det bestod av tvaÊ kapitaltillskott fraÊn offentliga
holdingbolag som uppgick till totalt 122 miljoner ecu. Kommissionen hyser allvarliga tvivel om
huruvida stoÈ det aÈr foÈ renligt med riktlinjerna, bland annat i fraÊga om aÊteruppraÈttandet av foÈ retagets
loÈ nsamhet.

210 C 11/98.
211 C 7/95.
212 C 33/98 (f.d. NN 33/98), EGT C 249, 8.8.1998.
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b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Den 14 juli fattade kommissionen ett delvis negativt slutligt beslut betraÈffande omstruktureringsstoÈ d
till Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FavaheÂ), en baskisk tillverkare av handverktyg som hade
ansoÈ kt om konkurs 1995. StoÈ det beviljades 1992 i form av en statlig garanti foÈ r ett belopp paÊ 5 miljoner
ecu. Denna garanti anmaÈldes inte till kommissionen. Under foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 lade de
spanska myndigheterna fram bevis foÈ r att FavaheÂs konkurs utfoÈ rdes i enlighet med gaÈllande
lagstiftning. Kommissionen drog slutsatsen att det inte foÈ rekom naÊgot stoÈ d i det avseendet. Den
konstaterade dock att den garanti foÈ r 5 miljoner ecu som beviljades 1992 utgjorde statligt stoÈ d som
beviljats olagligen och som inte kunde anses foÈ renligt med den gemensamma marknaden, saÈrskilt paÊ

grund av att de spanska myndigheterna inte hade lagt fram naÊgon sund omstruktureringsplan som paÊ

grundval av realistiska antaganden kunde aÊteruppraÈtta foÈ retagets laÊngfristiga loÈ nsamhet. Med haÈnsyn
till foÈ retagets finansiella svaÊrigheter maÊste hela det belopp som taÈcktes av garantin betraktas som stoÈ d.
Kommissionen begaÈrde att de spanska myndigheterna skulle aÊterkraÈva hela beloppet jaÈmte raÈnta.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Den 14 juli fattade kommissionen ett delvis negativt slutligt beslut angaÊende omstruktureringsstoÈ d till
Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), en porslinstillverkare i Pamplona. Ponsal avvecklades 1995 och
ett nytt foÈ retag, Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), fortsatte verksamheten. De
aÊtgaÈrder som foÈ ranledde kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.3 bestod i en
avskrivning av en skuld paÊ 18,6 miljoner ecu som beviljats av de statliga myndigheterna med anledning
av Ponsals konkurs, investeringsbidrag paÊ 3 000 ecu per skapat arbetstillfaÈ lle och ett laÊn paÊ 4,5 miljoner
ecu. Under foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 drog kommissionen foÈ ljande slutsatser. Avskrivningen av
skulden paÊ 18,6 miljoner ecu innebar inte naÊgot olagligt stoÈ d, eftersom den spanska konkurslagstift-
ningen iakttogs fullstaÈndigt och daÊ alternativa saÈtt att avveckla foÈ retaget skulle ha inneburit stoÈ rre
foÈ rluster foÈ r Spanien. Investeringsbidragen paÊ 3 000 ecu per skapat arbetstillfaÈ lle byggde paÊ en
godkaÈnd stoÈ dordning och innebaÈr daÈrmed befintligt stoÈ d. Vad gaÈ ller laÊnet paÊ 4,5 miljoner ecu kunde
stoÈ det dock inte betraktas som foÈ renligt, eftersom det inte kunde saÈkerstaÈ llas att foÈ retaget skulle
aÊ teruppraÈtta sin laÊngfristiga loÈ nsamhet. Kommissionen begaÈrde daÈrfoÈ r att de spanska myndigheterna
skulle aÊterkraÈva laÊnet jaÈmte raÈnta.

Frankrike

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Den 21 januari beslutade kommissionen att avsluta foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende statligt stoÈ d
till SocieteÂ francàaise de production (SFP) foÈ r foÈ retagets omstrukturering. StoÈ det bestaÊr i 182 miljoner
ecu foÈ r industriell omstrukturering och 197 miljoner ecu foÈ r finansiell omstrukturering. Kommissionen
har noterat att SFP i framtiden kommer att drivas paÊ marknadsvillkor och att omstruktureringsplanen
kommer att aÊ teruppraÈtta SFP:s loÈ nsamhet till aÊr 2000. GodkaÈnnandet foÈ renades dock med villkor,
bland annat kraÈvdes en foÈ rsaÈkran fraÊn de franska myndigheterna om att man kommer att genomfoÈ ra
de personalnedskaÈrningar som planeras i omstruktureringsplanen.

213 C 52/96 (f.d. NN 43/95, NN 44/95), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVI:e Rapporten om
konkurrenspolitiken.

214 C 32/97 (f.d. NN 188/95), i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om konkurrenspolitiken.
215 C 13/97 (f.d. NN 12/97), EGT L 205, 22.7.1998.
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b) OmstruktureringsstoÈd till Gooding Electronique (GESA) 216 och stoÈd till Cofidur foÈ r oÈ vertagandet
av GESA 217

Den 25 februari beslutade kommissionen att inleda foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende det
omstruktureringsstoÈ d paÊ 5,44 miljoner ecu som beviljades 1994 till foÈ rmaÊn foÈ r Gooding Electronique
(GESA), som aÈr foÈ remaÊl foÈ r raÈ ttslig sanering sedan 1995. Kommissionen inledde aÈven foÈ rfarandet
betraÈffande stoÈ det paÊ 0,69 miljoner ecu till Codifur foÈ r oÈ vertagandet av GESA:s gamla fabrik inom
ramen foÈ r samma raÈttsliga sanering. I baÊda aÈrendena har kommissionen tvivel om huruvida villkoren i
riktlinjerna foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter aÈr uppfyllda.

Italien

OmstruktureringsstoÈd till foÈ retagen Keller SpA och Keller Meccanica SpA 218

Den 1 juli fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om ett foÈ rmaÊnligt laÊn paÊ 17,48 miljoner ecu
(33 839 miljoner lire) till Keller SpA och ett foÈ rmaÊnligt laÊn paÊ 3,36 miljoner ecu (6 500 miljoner lire) till
Keller Meccanica SpA och begaÈrde att de italienska myndigheterna skulle aÊ terkraÈva det inslag av stoÈ d
som fanns i dessa laÊn. I motsats till de italienska myndigheterna ansaÊg kommissionen att de foÈ rmaÊnliga
laÊnen hade beviljats utanfoÈ r tillaÈmpningsomraÊdet foÈ r godkaÈnda regionala stoÈ dordningar. Kommissio-
nen betraktade dem daÈrfoÈ r som nya individuella aÊ tgaÈrder som inte omfattades av de godkaÈnda
ordningarna. De foÈ rmaÊnliga laÊnen kunde inte godkaÈnnas som omstruktureringsstoÈ d enligt gemens-
kapens riktlinjer, eftersom slutfoÈ rande av befintliga order inte kan betraktas som en omstrukturer-
ingsplan daÊ detta inte utgoÈ r en genomfoÈ rbar, sammanhaÈngande och laÊngtgaÊende plan foÈ r att
aÊ teruppraÈtta ett foÈ retags loÈ nsamhet paÊ laÊng sikt. Syftet med aÊtgaÈrderna var att uppraÈtthaÊ lla baÊda
foÈ retagens verksamhet under en begraÈnsad oÈ vergaÊngsperiod, fram tills dess att man har funnit en
privat koÈ pare. StoÈ det kunde inte heller godkaÈnnas som ett undsaÈttningsstoÈ d, eftersom det inte var
begraÈnsat till en minimiperiod under vilken foÈ retagets framtid kan bedoÈ mas.

OÈ sterrike

UndsaÈ ttningsstoÈ d till Actual Maschinenbau AG 219

Den 1 juli fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om foÈ rlaÈngning av ett undsaÈttningslaÊn paÊ

1,1 miljoner ecu till Actual Maschinenbau AG, vilket ursprungligen godkaÈndes 1997 foÈ r en period paÊ

hoÈ gst sex maÊnader. Actual Maschinenbau AG aÈr ett stort foÈ retag som aÈr belaÈget i Ansfelden,
OÈ sterrike, utanfoÈ r de stoÈ dberaÈttigade omraÊdena. FoÈ retaget aÈr verksamt paÊ marknaden foÈ r verktygs-
maskiner. I motsats till vad som foÈ rutsaÊgs i det ursprungliga beslutet om att godkaÈnna stoÈ det
aÊ terbetalades undsaÈttningslaÊnet inte vid utgaÊngen av juli 1997. Kommissionen hade dessutom inte
tillraÈckliga bevis foÈ r att exceptionella skaÈ l skulle kunna motivera att undsaÈttningslaÊnet foÈ rlaÈngdes eller
att en foÈ rlaÈngning definitivt skulle ge foÈ retaget moÈ jlighet att uppraÈtta en laÈmplig omstruktureringsplan.
Kommissionen var ocksaÊ tvungen att beakta att det raÊder en stark internationell konkurrens paÊ den
relevanta marknaden foÈ r verktygsmaskiner, som praÈglas av stor export. Med haÈnsyn till foÈ retagets

216 C 14/98 (f.d. NN 19/95), EGT C 179, 11.6.1998; Competition Newsletter 2/98, s. 84.
217 C 12/98 (f.d. N 445/97), EGT C 198, 24.6.1998; Competition Newsletter 2/98, s. 84.
218 C 14/97 (f.d. NN 15/97).
219 C 62/97 (f.d. N 494/97), EGT L 316, 25.11.1998, i fraÊga om inledandet av foÈ rfarandet, se XXVII:e Rapporten om

konkurrenspolitiken.
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finansiella svaÊrigheter maÊste hela laÊnesumman betraktas som stoÈ d. Kommissionen kraÈvde daÈrfoÈ r att de
oÈ sterrikiska myndigheterna skulle aÊterkraÈva laÊnet jaÈmte raÈnta.

Portugal

a) System foÈ r statliga garantier foÈ r banklaÊn (SGEEB) 220

Den 20 maj godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning foÈ r statliga garantier foÈ r banklaÊn (SGEEB) vilken
syftar till att underlaÈ tta finansieringen av aÊtgaÈrder foÈ r finansiell konsolidering och industriell
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter. StoÈ det har formen av en statlig garanti foÈ r banklaÊn. Garantin
beviljas foÈ retag som aÈr i finansiell obalans och det sker inom ramen foÈ r ett omstruktureringsprojekt
som maÊste leda till en finansiell sanering av foÈ retaget. Alla foÈ retag som har en skuldsaÈttningsgrad paÊ

laÈgre aÈn 15 % de senaste tvaÊ raÈkenskapsaÊren, finansiella kostnader paÊ oÈ ver 6 % av omsaÈttningen under
de senaste tvaÊ raÈkenskapsaÊren och/eller ackumulerade foÈ rluster under de senaste fem raÈkenskapsaÊren
betraktas som stoÈ dberaÈttigade. Beroende paÊ banklaÊnens sammansaÈttning kan procentandelen foÈ r den
statliga garantin faststaÈ llas till mellan 25 % och 50 % av den del av laÊnebeloppet (kapital och raÈnta)
som inte taÈcks av reella garantier, dock hoÈ gst 5 miljoner ecu per stoÈ dmottagare. Den procentandel som
garanteras av staten kan emellertid uppgaÊ till 75 % foÈ r laÊn paÊ hoÈ gst 0,5 miljoner ecu till smaÊ och
medelstora foÈ retag. Kommissionen ansaÊg att ordningen i praktiken avser foÈ retag som inte aÈr kapabla
att saÈkerstaÈ lla sin sanering genom egna medel, genom medel fraÊn sina aktieaÈgare eller genom laÊn till
marknadsvillkor och att ordningen oÈ verensstaÈmmer med gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till
undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter.

b) StoÈdordning foÈ r modernisering av foÈ retag (SIRME) 221

Den 22 december godkaÈnde kommissionen en stoÈ dordning foÈ r modernisering av foÈ retag (SIRME) som
syftar till att underlaÈ tta finansieringen av transaktioner foÈ r finansiell konsolidering och industriell
omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter, genom att fraÈmja att de foÈ rvaÈrvas antingen av foÈ retag med en
god ekonomisk och finansiell situation eller av foÈ retagets ledning och/eller anstaÈ llda. StoÈ den kommer i
allmaÈnhet beviljas i form av foÈ rvaÈrv av aktier i de foÈ retag som foÈ rvaÈrvar de foÈ retag som befinner sig i
svaÊrigheter. Detta kommer att ske inom ramen foÈ r ett avtal om finansiell konsolidering och industriell
omstrukturering, vilket maÊste leda till en finansiell sanering av foÈ retaget. StoÈ den aÈr begraÈnsade till
5 miljoner ecu per stoÈ dmottagare. AktiefoÈ rvaÈrven aÈr dessutom av tillfaÈ llig karaktaÈr (begraÈnsade till
hoÈ gst aÊtta aÊr) och av minoritetskaraktaÈr (begraÈnsade till 25 % av aktiekapitalet och 1/3 av
realkapitalet) och de maÊste aÊtfoÈ ljas av ett kapitaltillskott fraÊn de foÈ rvaÈrvande foÈ retagen med
motsvarande belopp. Kommissionen ansaÊg att stoÈ dordningen, som skall komplettera SGEEB,
uppfyller villkoren foÈ r omstruktureringsstoÈ d i gemenskapens riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d till undsaÈttning
och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter.

220 N 82/98, EGT C 363, 25.11.1998.
221 NN 100/98 (f.d. N 393/98).
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3.4. StoÈ d till sysselsaÈttning och utbildning

Belgien

Techspace Aero och Cockerill Mechanical Industries

Den 16 september beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot utbildningsstoÈ d till foÈ rmaÊn
foÈ r de anstaÈ llda vid Techspace Aero och Cockerill Mechanical Industries som hotas av arbetsloÈ shet paÊ

grund av omlaÈggningen fraÊn militaÈr till civil verksamhet 222. Techspace Aero faÊr 12 500 391 belgiska
franc (325 679 ecu) och Cockerill 22 587 681 belgiska franc (588 488 ecu). StoÈ det samfinansieras av
Europeiska socialfonden och regionen Vallonien. Kommissionen anser att de planerade utbildnings-
aÊ tgaÈrderna i huvudsak kommer de anstaÈ llda till nytta, eftersom de ger dem ytterligare kvalifikationer
som aÈven kan anvaÈndas i andra foÈ retag.

Danmark

StoÈdordning till foÈ rmaÊn foÈ r anstaÈ llning av personer som har svaÊ righeter att komma in paÊ

arbetsmarknaden 223

Den 6 maj och den 14 juli godkaÈnde kommissionen paÊ grundval av riktlinjerna foÈ r sysselsaÈ ttningsstoÈ d
stoÈ dordningar med obegraÈnsad varaktighet med en sammanlagd budget foÈ r 1998 paÊ 127 miljoner ecu.
Ordningarna syftar till att stoÈ dja aÊtgaÈrder foÈ r att personer med saÈrskilda svaÊrigheter skall kunna
komma in paÊ arbetsmarknaden.

Italien

Regionen Siciliens stoÈdordning till foÈ rmaÊn foÈ r sysselsaÈ ttning 224

Den 25 februari beslutade kommissionen att godkaÈnna en stoÈ dordning som innebaÈr att foÈ retag som aÈr
verksamma paÊ Sicilien befrias fraÊn sociala avgifter i fraÊga om skapande av nya nettoarbetstillfaÈ llen och
omvandling av tillfaÈ lliga anstaÈ llningar till fasta anstaÈ llningar. StoÈ det aÈr i genomsnitt 22 000 ecu per
skapat eller stabiliserat arbetstillfaÈ lle. Budgeten foÈ r ordningen aÈr 76,5 miljoner ecu. Kommissionen
konstaterade att stoÈ d till skapande av nya nettoarbetstillfaÈ llen i en stoÈ dberaÈttigad region oÈ verens-
staÈmmer med gemenskapens riktlinjer foÈ r sysselsaÈ ttningsstoÈ d. StoÈ d foÈ r att stabilisera tillfaÈ lliga
anstaÈ llningar naÈmns inte uttryckligen i riktlinjerna, men kommissionen ansaÊg att stoÈ det motsvarar
vaÈrdet av sysselsaÈ ttningsstabilitet, vilket anges i riktlinjerna och aÈven framgaÊr av Europeiska raÊdets
slutsatser om sysselsaÈ ttningen fraÊn november 1997. PaÊ grundval av dessa oÈ vervaÈganden och med
haÈnsyn till aÊ tgaÈrdernas mervaÈrde i form av skapande av nya stabila nettoarbetstillfaÈ llen, anser
kommissionen att aÊ tgaÈrderna aÈr foÈ renliga med den gemensamma marknaden.

222 N 563/97.
223 N 111/98, EGT C 270, 29.9.1998, N 117/98, EGT C 314, 13.10.1998.
224 N 692/97, EGT C 130, 28.4.1998, Competition Newsletter 2/98, s. 82.
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b) Bidrag till bevarande av sysselsaÈ ttningen 225

Kommissionen godkaÈnde den 25 november att en italiensk stoÈ dordning foÈ r nedsaÈttning av sociala
avgifter foÈ r bevarandet av sysselsaÈ ttningen foÈ r arbetstagare som riskerar att bli arbetsloÈ sa foÈ rlaÈngs till
aÊren 2000 och 2001. Ordningen kommer att gaÈ lla foÈ retag i sex regioner (Kalabrien, Sicilien, Sardinien,
Basilicata, Apulien och Kampanien) och bidragen aÈr begraÈnsade till arbetstagare med laÊga
kvalifikationer. Kostnaderna foÈ r foÈ rlaÈngningen av ordningen uppgaÊr till 1 700 miljarder lire
(876 miljoner ecu), vilket innebaÈr att totalkostnaden foÈ r ordningen, som ursprungligen godkaÈndes
1997, uppgaÊr till 3 700 miljarder lire (1 910 miljoner ecu).

Sverige

a) AnstaÈ llningsstoÈd 226

Den 16 december beslutade kommissionen att inte goÈ ra invaÈndningar mot en ordning foÈ r
anstaÈ llningsstoÈ d som genom ett bidrag stimulerar foÈ retag att anstaÈ lla laÊngtidsarbetsloÈ sa. Kommissio-
nen drog slutsatsen att aÊ tgaÈrden i fraÊga inte utgoÈ r statligt stoÈ d i den mening som avses i artikel 87.1,
eftersom den aÈr tillaÈmplig paÊ alla sektorer och daÊ alla foÈ retag som uppfyller villkoren automatiskt aÈr
beraÈttigade till bidraget.

b) UtbildningsstoÈd 227

Av samma skaÈ l som anges i foÈ regaÊende stycke beslutade kommissionen den 16 december aÈven att en
svensk ordning foÈ r utbildningsstoÈ d inte utgoÈ r statligt stoÈ d.

3.5. StoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag

Tyskland

a) Skattefri avskrivningsreserv foÈ r igaÊngsaÈ ttning 228

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen delvis en ordning som riktar sig till smaÊ och medelstora foÈ retag
och ger incitament i form av skattefri avskrivningsreserv och raÈntefritt uppskov med skatteinbetalning
foÈ r att uppmuntra igaÊngsaÈttningsinvesteringar. De uteblivna intaÈkterna foÈ r aÊren 1997±1999 uppskattas
till 104 miljoner ecu. Kommissionen beslutade emellertid ocksaÊ att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2
betraÈffande tillaÈmpningen av denna ordning paÊ kaÈnsliga sektorer. Med haÈnsyn till att aÊ tgaÈrden aÈr en
generell skattebestaÈmmelse aÈr det mycket tvivelaktigt om de tyska myndigheterna i sin lagstiftning har
raÈ ttsliga moÈ jligheter att effektivt utesluta foÈ retag inom saÊdana sektorer fraÊn tillaÈmpningen av
ordningen.

225 N 562/98, EGT C 409, 30.12.1998.
226 N 52/98.
227 N 53/98.
228 C 56/98 (f.d. NN 42/98), EGT C 334, 31.10.1998.

KONK. RAP. 1998

276 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



b) Oriktig tillaÈmpning av delstaten ThuÈ ringens program foÈ r fraÈmjande av investeringar i smaÊ och
medelstora foÈ retag 229

Genom ett beslut av den 26 november 1993 godkaÈnde kommissionen inraÈttandet av ºdelstaten
ThuÈ ringens program foÈ r fraÈmjande av investeringar i smaÊ och medelstora foÈ retagº. Det utesloÈ ts
formellt att stoÈ det kunde beviljas foÈ retag i svaÊrigheter. Eftersom kommissionen hyste tvivel i fraÊga om
hur ordningen hade tillaÈmpats, aÊ lade den i sitt beslut av den 8 april 1998 om godkaÈnnande av en
foÈ rlaÈngning av ordningen den tyska regeringen att ge in den information som kommissionen behoÈ ver
foÈ r att kontrollera om ordningen tillaÈmpats i enlighet med godkaÈnnandet. De tyska myndigheterna
inkom inte med naÊgot tillfredsstaÈ llande svar och kommissionen beslutade daÈrfoÈ r den 25 november att
inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget betraÈ ffande den tidigare tillaÈmpningen av ordningen
och foÈ relade den tyska regeringen att inkomma med all information som kommissionen behoÈ ver foÈ r att
kontrollera om ordningen eventuellt har missbrukats.

Grekland

Operativt program foÈ r industrin (regioner paÊ tillbakagaÊng) och gemenskapsinitiativ foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag 230

Den 29 juli godkaÈnde kommissionen tvaÊ stoÈ dordningar genom vilka aÊtgaÈrder i strukturfondsprogram
genomfoÈ rs till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag i Grekland i syfte att uppmuntra dessa foÈ retags
tekniska innovation och administrativa omorganisering. I samma beslut inledde kommissionen
foÈ rfarandet enligt artikel 88.2 avseende statligt stoÈ d foÈ r att uppraÈtta och driva distributionscentrum i
vilket land som helst utanfoÈ r Europeiska unionen. Enligt kommissionen utgoÈ r detta stoÈ d foÈ rbjudet
exportstoÈ d.

3.6. StoÈ d till utlaÈndska direktinvesteringar

NederlaÈnderna

InvesteringshjaÈ lp till tillvaÈxtekonomier 231

Den 6 maj godkaÈnde kommissionen ordningen ºInvesteringshjaÈ lp till tillvaÈxtekonomierº som skall
stimulera smaÊ och medelstora foÈ retag baserade i NederlaÈnderna att investera paÊ tillvaÈxtmarknader och
daÈrmed bidra till att utveckla ett varaktigt ekonomiskt samarbete med lokala foÈ retag. StoÈ det har
formen av laÊn med efterstaÈ lld betalning som beviljas av Nationale Investeringsbank (NIB), ett statsaÈgt
specialiserat finansinstitut. Krediterna kan variera mellan 45 000 ecu och 2,2 miljoner ecu. Staten
staÈ ller en kreditgaranti foÈ r 90±95 % av det obetalda beloppet. NIB kompenserar staten foÈ r garantin
genom att betala en aÊrlig provision paÊ 1 % av det garanterade beloppet. Ordningens totala budget aÈr
116 miljoner ecu.

229 C 69/98 (f.d. NN 118/98).
230 C 50/98 (f.d. N 607/A/97).
231 N 503/97, EGT C 257, 15.8.1998.
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OÈ sterrike

LiftgmbH 232

Den 14 oktober beslutade kommissionen att avsluta det foÈ rfarande enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget
som den hade inlett betraÈ ffande planerat stoÈ d till foÈ retaget Liftgmb, ett dotterbolag till den
internationella koncernen Austrian Doppelmayr, och att foÈ rbjuda beviljandet av ett foÈ rmaÊnligt laÊn paÊ

0,13 miljoner ecu, vars stoÈ dinslag uppgaÊr till 0,13 miljoner ecu, som skulle beviljas detta foÈ retag med
stoÈ d av ºERP Internationalisierungsprogrammº foÈ r en investering i Kina. Kommissionen fann att
stoÈ det var ofoÈ renligt med den gemensamma marknaden. Den konstaterade att det var fraÊga om ett
stoÈ d till ett stort foÈ retag som bara har europeiska konkurrenter och som redan aÈr fast etablerat i Kina.
Kriteriet om att stoÈ det skall vara noÈ dvaÈndigt var daÈrfoÈ r inte uppfyllt, saÈrskilt som LiftgmbH redan
hade paÊboÈ rjat sin produktion i de hyrda lokalerna. Med haÈnsyn till den strategiska karaktaÈren av den
kinesiska marknaden skulle stoÈ det trots det laÊga beloppet riskera att snedvrida konkurrensen mellan
medlemsstaterna i en utstraÈckning som strider mot det gemensamma intresset.

3.7. SkattemaÈssigt stoÈ d

Irland

SkattemaÈ ssigt stoÈ d 233

I juli 1998 laÈmnade kommissionen en rad foÈ rslag till laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88.1 i EG-
foÈ rdraget till Irland efter att ha undersoÈ kt olika aspekter av det irlaÈndska bolagsskattesystemet.
Kommissionen drog slutsatsen att de saÈrskilda ordningarna foÈ r bolagsskatt i det internationella centret
foÈ r finansiella tjaÈnster (IFSC) i Dublin och i den tullfria flygplatszonen i Shannon (SCAZ) utgjorde
driftsstoÈ d som inte laÈngre kunde godkaÈnnas, eftersom Irland foÈ rlorat sin staÈ llning som region
beraÈttigad till stoÈ d enligt artikel 87.3 a. Kommissionen konstaterade ocksaÊ att den foÈ rmaÊnliga
behandlingen av tillverkningsfoÈ retag jaÈmfoÈ rt med tjaÈnstefoÈ retag enligt det vidare irlaÈndska bolags-
skattesystemet (ICT), som tidigare hade betraktats som en allmaÈn aÊtgaÈrd, inte endast utgjorde statligt
stoÈ d utan aÈven driftsstoÈ d och daÈrfoÈ r maÊste avskaffas. I de foÈ reslagna aÊtgaÈrderna foÈ r att upphaÈva de
olika aspekterna i det irlaÈndska bolagsskattesystemet beaktades de raÈttigheter som befintliga foÈ retag
faÊ tt genom beraÈttigade foÈ rvaÈntningar. Dessa raÈttigheter fortsaÈ tter att gaÈ lla fram till och med 2010 foÈ r
tillverkningsfoÈ retag som omfattas av den foÈ rmaÊnliga skattesatsen enligt ICT och fram till och med 2005
foÈ r IFSC och SCAZ. AÊ tgaÈrderna omfattade aÈven oÈ vergaÊngsbestaÈmmelser enligt vilka ett begraÈnsat
antal nya stoÈ dmottagare enligt ordningarna tillaÊ ts, dock endast fram till och med 2002.

B Ð Nya lagbestaÈ mmelser, meddelanden och tillkaÈ nnagivanden som
antagits eller foÈ reslagits av kommissionen

1 Meddelande fraÊn kommissionen om tillaÈmpningen av konkurrensreglerna
inom postsektorn och om utvaÈrderingen av vissa statliga aÊtgaÈrder i samband
med posttjaÈnster

1998 C 39/2 (6.2)

2 Meddelande fraÊn kommissionen om aÈndring av gemenskapens ramar foÈ r
statligt stoÈ d till forskning och utveckling

1998 C 48/2 (13.2)

3 Riktlinjer foÈ r statligt stoÈ d foÈ r regionala aÈndamaÊl 1998 C 74/9 (10.3)

232 C 77/97 (f.d. N 99/97).
233 E 1/98 och E 2/98, EGT C 395, 18.12.1998.
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4 Kommissionens meddelande om foÈ rlaÈngning av gemenskapens riktlinjer foÈ r
undsaÈttning och omstrukturering av foÈ retag i svaÊrigheter

1998 C 74/31 (10.3)

5 Meddelande fraÊn kommissionen till medlemsstaterna om regionalpolitiken och
konkurrenspolitiken Ð staÈrkt koncentration och oÈ verensstaÈmmelse

1998 C 90/3 (26.3)

6 SektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelser foÈ r regionalstoÈ d till stora
investeringsprojekt

1998 C 107/7 (7.4.)

7 FoÈ rslag till raÊdets foÈ rordning (EG) om aÈndring av raÊdets foÈ rordning (EG) 3094/
95 foÈ r ytterligare foÈ rlaÈngning av giltighetstiden foÈ r de relevanta
bestaÈmmelserna i det sjunde raÊdsdirektivet om stoÈ d till varvsindustrin

1998 C 114/13 (15.4)

8 FoÈ rslag till raÊdets foÈ rordning (EG) om faststaÈ llande av nya regler om stoÈ d till
varvsindustrin

1998 C 114/14 (15.4)

9 FoÈ rslag till raÊdets foÈ rordning (EG) om tillaÈmpningsfoÈ reskrifter foÈ r artikel 93 i
EG-foÈ rdraget

1998 C 116/13 (16.4)

10 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillaÈmpningen av
artiklarna 92 och 93 i FoÈ rdraget om uppraÈ ttandet av Europeiska gemenskapen
paÊ vissa slag av oÈ vergripande statligt stoÈ d

1998 L 142/1 (14.5)

11 RaÊdets direktiv 98/29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av
huvudbestaÈmmelserna foÈ r kreditfoÈ rsaÈkringar foÈ r medellaÊnga och laÊnga
exportaffaÈrer

1998 L 148/22 (19.5)

12 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om faststaÈ llande av nya
regler foÈ r stoÈ d till varvsindustrin

1998 L 202/1 (18.7)

13 RambestaÈmmelser foÈ r stoÈ d till utbildning 1998 C 343/10 (11.11)2

14 RaÊdets foÈ rordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november 1998 om kriterier och
foÈ rfarande foÈ r gemenskapens strukturstoÈ d inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn och foÈ r beredning av avsaÈttning av dess produkter

1998 L 312/19 (20.11)

15 Kommissionens meddelande om tillaÈmpningen av reglerna om statligt stoÈ d paÊ
aÊ tgaÈrder som omfattar direkt beskattning av foÈ retag

1998 C 384/3 (10.12)

16 Nationella tak foÈ r taÈckningen av statliga stoÈ d foÈ r regionala aÈndamaÊ l enligt
undantagen i artikel 92.3 a och c i foÈ rdraget foÈ r perioden 2000-2006

1999 C 16/5 (21.1)

17 Kommissionens tillkaÈnnagivande om foÈ rlaÈngning av giltighetstiden foÈ r
gemenskapsreglerna om stoÈ d till syntetfiberindustrin

1999 C 24/18 (29.1)

C Ð Statligt stoÈ d inom andra sektorer aÈ n jordbruk, fiske, transport och
kolindustri

1. AÈ renden som kommissionen har ansett vara foÈ renliga med den gemensamma
marknaden utan att inleda det formella granskningsfoÈ rfarandet i artikel 88,2 i
EG-foÈ rdraget eller artikel 6,5 i beslut 2496/96/EKSG

Tyskland

N 285/97 7.1.1998 Avdelningen ""Etablering och tillvaÈxt"" inom
programmet foÈ r ekonomisk stimulans i Nordrhein-
Westfalen

EGT C 257, 15.8.1998

N 551/97 7.1.1998 Riktlinjer foÈ r marknadsfoÈ ring av
demonstrationsprojekt foÈ r uppraÈ ttande av ett slutet
system foÈ r avfallshantering

EGT C 47, 12.2.1998

N 793/97 7.1.1998 StoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retag som aÈr av saÈrskild
betydelse foÈ r arbetsmarknadspolitiken och den
ekonomiska politiken

EGT C 70, 6.3.1998
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N 274/97, N 276/97 21.1.1998 Delstaten Berlins stoÈ dordning foÈ r att hjaÈ lpa arbetsloÈ sa
att starta nya foÈ retag och foÈ r att skapa sysselsaÈttning
paÊ miljoÈ omraÊdet, samfinansierat av Europeiska
socialfonden (ESF) inom ramen foÈ r maÊ l 2 (aÊtgaÈrd
3,5.2,1.2. ""Umweltverbessernde Maûnahme,
Arbeitsmarktpolitische Hilfen"") foÈ r perioden
1997Ð1999

EGT C 89, 25.3.1998

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21.1.1998 Delstaten Nordrhein-Westfalens stoÈ dordning foÈ r
skapande av sysselsaÈ ttning, samfinansiering med ESF
[MaÊl 2]

EGT C 89, 25.3.1998

N 420/97, NN 106/97 21.1.1998 OÈ kad budget till konsolideringsfonden foÈ r delstaten
Mecklenburg-Vorpommern

EGT C 89, 25.3.1998

N 717/97 21.1.1998 LaÊnegaranti foÈ r Alexandra Pusch och Irene Wattler,
Berlin

N 718/97 28.1.1998 FraÈmjande av deltagande av smaÊ och medelstora
foÈ retag fraÊn de nya delstaterna i maÈssor som haÊ lls i
Tyskland

EGT C 188, 17.6.1998

N 280/97 3.2.1998 Delstaten Bremens stoÈ dordning foÈ r anpassning av
arbetsloÈ sa (ªRichtlinien fuÈ r die GewaÈhrung von
Integrationshilfenº) samfinansierat av Europeiska
socialfonden inom ramen foÈ r maÊ l 2 foÈ r perioden 1997
till 1999

EGT C 188, 17.6.1998

NN 109/97 4.2.1998 Finansiella aÊ tgaÈrder utfoÈ rda av BvS till foÈ rmaÊn foÈ r
foÈ retaget VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH (VOKA)

EGT C 89, 25.3.1998

N 758/97, NN 3/98 4.2.1998 FINOW-Rohrleitungssystem- und Anlagenbau GmbH EGT C 130, 28.4.1998

N 466/97 17.2.1998 StoÈ dprogram till ThuÈ ringen till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag som
utfoÈ r forskning och utveckling naÈra marknaden

EGT C 130, 28.4.1998

N 370/97 17.2.1998 OÈ kning av anslaget till delstatens ThuÈ ringens
konsolideringsfond till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag i svaÊrigheter

EGT C 130, 28.4.1998

N 709/97 17.2.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r att fraÈmja innovativa och ekonomiskt
relaterade planer foÈ r forskning, utveckling och
demonstration foÈ r uppbyggandet av ett
informationssamhaÈ lle i Berlin

EGT C 111, 9.4.1998

N 764/97 17.2.1998 FraÈmjandet av aÊtgaÈrder mot effekterna av
luftfoÈ roreningar orsakade av energiproduktion i
Brandenburg

EGT C 111, 9.4.1998

N 320b/97 18.2.1998 KfW:s (Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau)
raÈntestoÈ dssystem till foÈ rmaÊn foÈ r investeringar i foÈ retag
belaÈgna i omraÊden beroÈ rda av krisen inom
gruvindustrin i delstaterna Nordrhein-Westfalen och
Saarland

EGT C 111, 9.4.1998

N 748/97 18.2.1998 Privatisering och omstrukturering av foÈ retaget IAB
Ingenieur und Anlagenbau GmbH

EGT C 130, 28.4.1998

NN 3/97 18.2.1998 StoÈ d till foÈ retaget ºStentex GmbHº EGT C 156, 21.5.1998

N 803/97 25.2.1998 Omstrukturering och privatisering av Volkswerft
GmbH Stralsund (2:a delen av stoÈ det)

N 7/98 25.2.1998 UndsaÈttningsstoÈ d till Hagenuk Telecom GmbH EGT C 192, 19.6.1998

N 493/97 2.3.1998 AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av stoÈ dordning foÈ r forskning
och utveckling inom delstaten Sachsen foÈ r att skapa
arbetstillfaÈ llen foÈ r forskningsassistenter

EGT C 281, 10.9.1998

N 485/97 4.3.1998 Riktlinjer foÈ r fraÈmjande av teknisk forskning i smaÊ
och medelstora foÈ retag i delstaten ThuÈ ringen.

EGT C 188, 17.6.1998

N 591/97 4.3.1998 FoÈ rlaÈngning och aÈndring av det regionala programmet
foÈ r delstaten Nordrhein-Westfalen

EGT C 130, 28.4.1998

N 515/97 10.3.1998 Riktlinjer foÈ r fraÈmjande av investeringar foÈ r att starta
upp en staÈngd aÊtervinningsavfallshantering

EGT C 169, 4.6.1998

NN 19/97 11.3.1998 Havsforskningsprogram EGT C 156, 21.5.1998

NN 157/97 11.3.1998 OmstruktureringsstoÈ d till GebruÈ der Leonhardt
GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.Gv., Aue

EGT C 156, 21.5.1998

N 578/97 19.3.1998 AÈ ndring av den stoÈ dordning som syftar till att
foÈ rbaÈttra marknadsvillkoren foÈ r skogsprodukter

EGT C 159, 26.5.1998

NN 88/96 25.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r kombinerad vaÈrme- och
kraftproduktion

EGT C 188, 17.6.1998

NN 90/96 25.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r kombinerad vaÈrme- och
kraftproduktion

EGT C 188, 17.6.1998
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N 587/97 25.3.1998 RegionalstoÈ d (bilsektorn) till Bochum - Adam Opel
AG

EGT C 213, 9.7.1998

NN 132/97 25.3.1998 Ytterligare finansiella aÊtgaÈrder
(Vertragsmanagement) av BvS till foÈ rmaÊn foÈ r
foÈ retaget Plasta Erkner Kunstharzfabrik GmbH

EGT C 236, 28.7.1998

N 367/97 27.3.1998 Rationellt utnyttjande av energi och anvaÈndande av
foÈ rnybara energikaÈ llorº - fraÈmjande av
demonstrationsprojekt (REN-Progamm/D) i
Nordrhein-Westfalen

EGT C 192, 19.6.1998

N 418/97 27.3.1998 Riktlinjer foÈ r projektrelaterad marknadsfoÈ ring via
Stiftelsen foÈ r utveckling, Hamburg

EGT C 159, 26.5.1998

N 484/97 20.5.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH EGT C 253, 12.8.1998

NN 126/97 20.5.1998 OmstruktureringsstoÈ d till SKET Maschinenbau EDV
GmbH

N 79/98 27.5.1998 HoÈ jning av budgeten samt aÈndring av delstaten
Brandenburgs konsolideringsfond

EGT C 281, 10.9.1998

N 108/98 3.6.1998 InvesteringsstoÈ d till Rohrwerke Muldenstein GmbH EGT C 392, 16.12.1998

N 142/98 3.6.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Maschinenbau halberstadt GmbH EGT C 392, 16.12.1998

N 208/98 3.6.1998 FoÈ rlaÈngning av stoÈ dordningar foÈ r varvsindustrin 1998
N 30/98 3.6.1998 Arbete och teknologi EGT C 257, 15.8.1998

NN 15/98 3.6.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Autek Schaltangenbau
GmbH

EGT C 392, 16.12.1998

N 113/98 8.6.1998 StoÈ d till FoU i Rheinland-Pfalz EGT C 257, 15.8.1998

N 794/97 10.6.1998 Program foÈ r raÈntesubventioner foÈ r smaÊ
och medelstora foÈ retag

EGT C 257, 15.8.1998

N 34/98 10.6.1998 Riktlinjer foÈ r ""Deutsche Bundesstiftung Umwelt"" EGT C 257, 15.8.1998

N 96/98 17.6.1998 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns stoÈ dprogram
till foÈ rmaÊn foÈ r laÈrlingsutbildning

N 207/98 30.6.1998 Innovativ teknik och system foÈ r virtuell
produktframtagning

EGT C 371, 1.12.1998

NN 104/96, NN 140/96 1.7.1998 StoÈ d till Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE)
NN 30/98 1.7.1998 AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av en FoU-ordning i

delstaten Sachsen : samarbetsprojekt med inriktning
paÊ innovativ teknik

NN 31/98 1.7.1998 AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av en FoU-ordning i
delstaten Sachsen - StoÈ d till marknadsorienterade
forskningsorgan utanfoÈ r universiteten

N 197/98 1.7.1998 MiljoÈ stoÈ d till Thyssen Krupp Stahl GmbH EGT C 392, 16.12.1998

N 256/98 3-7-1998 Program foÈ r fraÈmjande av miljoÈ teknologi: haÈr: FoU
samarbetsprogram

EGT C 371, 1.12.1998

N 175/98 9.7.1998 Delstaten Sachsen-Anhalts program foÈ r att stoÈ dja
samarbete mellan smaÊ och medelstora foÈ retag

NN 6/98 14.7.1998 Kompletterande finansiella aÊtgaÈrder
(Vertragsmanagement) till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget
Fortschritt Landmaschinen GmbH, Neustadt/Sachsen

N 283/98 15.7.1998 Riktlinjer foÈ r det regionala programmet foÈ r stoÈ d till
utbildning foÈ r Bremens naÈringsliv

EGT C 300, 29.9.1998

N 317/98 N 318/98 15-7-1998 Kapitalandel i smaÊ och medelstora foÈ retags
forsknings- och utvecklingsverksamhet

EGT C 308, 8.10.1998

N 134/98 22.7.1998 FraÈmjande av smaÊ och medelstora foÈ retag i Saarland EGT C 308, 8.10.1998

N 733/97 29.7.1998 StoÈ d till miljoÈ stoÈ d till foÈ retaget DK Recycling und
Roheisen GmbH

EGT C 289, 17.9.1998

N 802/97 29.7.1998 Omstrukturering och privatisering av MTW-
Schiffswerf Wismar: andra delen av stoÈ det

N 152/98 29.7.1998 InvesteringsstoÈ d till FSG (Flensburger Schiffbau -
Gesellschaft)

EGT C 409, 30.12.1998

N 228/98 29.7.1998 Privatisering av foÈ retaget Island Polymer Industries
GmbH (IPI)

N 279/98 29.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r CGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29.7.1998 UtvecklingsstoÈ d enligt artikel 4,7 i det sjunde
direktivet om stoÈ d till varvsindustrin

EGT C 409, 30.12.1998
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N 255/98 3.9.1998 Program foÈ r fraÈmjande av miljoÈ teknik:
haÈr: pilotanlaÈggningar

EGT C 300, 29.9.1998

N 329/98 8.9.1998 StoÈ d till forskning och utveckling foÈ r fraÈmjande av
miljoÈ n

EGT C 363, 25.11.1998

N 289/98 16.9.1998 Offentliga garantier foÈ r att fraÈmja aktieinnehav i smaÊ
och medelstora industrifoÈ retag

EGT C 363, 25.11.1998

N 357/98 16.9.1998 SmaÊ och medelstora foÈ retags innovativa foÈ rmaÊga EGT C 363, 25.11.1998
NN 23/98 16.9.1998 StoÈ d till undsaÈ ttning och aÊterprivatisering av

Ingenieur- und Maschinenbau GmbH (IMG)
EGT C 351, 18.11.1998

NN 32/98 16.7.1998 AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av delstaten Sachsens
program foÈ r FoU: StoÈ d foÈ r utveckling av nya
produkter och produktionsteknik

EGT C 314, 13.10.1998

N 299/98 17.9.1998 Regional stoÈ dordning i Bayern foÈ r fraÈmjande av
industrisektorn

EGT C 363, 25.11.1998

N 394/98 30.9.1998 StoÈ d till Rawe GmbH & Co EGT C 384, 10.12.1998
N 150a/98 5.10.1998 Delstaten Sachsen- Anhalts riktlinjer avseende

beviljande av bidrag foÈ r att fraÈmja den inre regionala
utvecklingen i landsbygdsomraÊden

N 254/98 8.10.1998 FraÈmjande av smaÊ och medelstora foÈ retag EGT C 384, 10.12.1998
NN 51/98 14.10.1998 Finansiella aÊ tgaÈrder (""AuffangloÈ sung"") till foÈ rmaÊn

foÈ r foÈ retaget Niles Werkzeugmaschinen GmbH
N 269/98 29.10.1998 AÈ ndring av ett stoÈ dprogram foÈ r forskning och

utveckling i delstaten ThuÈ ringen, aÊtgaÈrder till stoÈ d foÈ r
marknadsorienterade forskningsinstitut

EGT C 351, 18.11.1998

N 543/98 29.10.1998 Att fraÈmja deltagande av smaÊ och medelstora foÈ retag
fraÊn de nya tyska delstaterna (inklusive f.d. OÈ stberlin)
i maÈssor och utstaÈ llningar under 1999

N 567/98 10.11.1998 AÈ ndring av delstaten Sachsens program till foÈ rmaÊn foÈ r
medelstora foÈ retag

NN 76/98 11.11.1998 StoÈ d till Rackwitz Aluminium Gmbh (Sachsen)

N 853/97 16.11.1998 ERP innovationsprogram
N 32/98 25.11.1998 StoÈ d till Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

N 354/98 9.12.1998 RegionalstoÈ d till Opel Restrukturierungsgesellschaft
mbH (Kaiserslautern)

N 550/98 9.12.1998 StoÈ d till Daimler-Benz Ludwigsfelde: Projet NCV1

N 628/98 9.12.1998 FoÈ rlaÈngning av delstaten Brandenburgs
garantiprogram till foÈ rmaÊn foÈ r investeringsprojekt i
Polen

N 519/98 21.12.1998 IT-system

N 130/98 22.12.1998 StoÈ d till SWM Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG.

N 220/98 22.12.1998 StoÈ d till SYSMA Antriebstechnik GmbH
NN 80/98 22.12.1998 StoÈ d till WATIS BAU GmbH

OÈ sterrike

N 824/97 7.1.1998 SEED-finansieringsprogram EGT C 70, 6.3.1998
N 28/98 10.2.1998 StoÈ d ur FGG:s studiefond EGT C 257, 15.8.1998

N 520/97 19.2.1998 NiederoÈ sterrreichs riktlinjer foÈ r deltagande,
etableringsstoÈ d

EGT C 159, 26.5.1998

N 809/97 27.3.1998 SEED-finansieringsprogram 2002 EGT C 159, 26.5.1998

N 812/97 7.4.1998 SysselsaÈ ttningsstoÈ d EGT C 192, 19.6.1998

N 51/98 15.4.1998 StrukturfoÈ rbaÈ ttringsprogram foÈ r Wien EGT C 192, 19.6.1998
N 507/96 22.4.1998 StoÈ d till Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH &

Co KG
EGT C 290, 18.9.1998

N 837/96 6.5.1998 StoÈ d till faveur de Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E
GmbH & CoKG

EGT C 208, 4.7.1998

NN 20/97 6.5.1998 Riktlinjer foÈ r fraÈmjande av energiutvinning ur
biomassa

EGT C 228, 21.7.1998

N 109/98 27.5.1998 Att inraÈ tta ett regionalt organ foÈ r utveckling och
teknisk innovation inom jordbruket

EGT C 257, 15.8.1998
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N 253/98 14.7.1998 StoÈ d till forskning och utveckling till foÈ rmaÊn foÈ r
ºTubes et Formesº - staÊ l som inte omfattas av EKSG-
foÈ rdraget

EGT C 392, 16.12.1998

N 611/97 29.7.1998 StoÈ d till Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH (Graz) EGT C 308, 8.10.1998

N 292/98 18.9.1998 Kplus-center foÈ r expertprogram EGT C 363, 25.11.1998
N 482/98 20.10.1998 RegionalstoÈ dskarta foÈ r 1999 EGT C 396, 19.12.1998

NN 43/98 25.11.1998 StoÈ d till TISGmbH

N 494/98 22.12.1998 Projektet ºUpplev saltgruvan Hallstatt i det historiska
kulturlandskapet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut
(ett UNESCO-omraÊde)º

Belgien

N 550/97 7.1.1998 Mindre aÈndringar till stoÈ dordning ACE
(InvesteringsstoÈ d vid bildande av foÈ retag)

EGT C 65, 28.2.1998

N 554/97 4.2.1998 Statligt stoÈ d till Opel Belgium till foÈ rmaÊn foÈ r deras
utbildningsprojekt i Antwerpen

EGT C 208, 4.7.1998

N 608/97 17.2.1998 P.O. Interreg II (1994-1999) Vallonien
StoÈ d till utveckling av foÈ retag

EGT C 111, 9.4.1998

N 905/96 19.2.1998 StoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r investeringar i
naÈringsdrivande handelsfoÈ reningar

N 334/97 19.2.1998 Ordning foÈ r investeringsstoÈ d
N 84/98 4.3.1998 Fond foÈ r igaÊngsaÈttning, diversifiering och utveckling

Ardenne-Farmenne (FADDAF)
EGT C 130, 28.4.1998

N 675/97 25.3.1998 MiljoÈ stoÈ d till SIDMAR EGT C 392, 16.12.1998

N 469/97 15.5.1998 GodkaÈnnande och finansiering av integreringsfoÈ retag i
Bryssel

EGT C 300, 29.9.1998

N 227/98 3.6.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Herstalgruppen EGT C 27, 5.9.1998

NN 177/97 1.7.1998 StoÈ d till Louis de Poortere-gruppen (LDP)

N 233/98 3.9.1998 AÈ ndringar som avser foÈ rordningen om ekonomiska
underhaÊll av den 1 juli 1993 Bryssel

EGT C 308, 8.10.1998

N 131/98 14.9.1998 AÈ ndring av stoÈ dordningen foÈ r fraÈmjande av FoU i
stora foÈ retag och SMF (Limburg och Turnhout)

N 563/97 16.9.1998 UtbildningsstoÈ d till Techspace Aero och Cockerill
Mechanical Industries, samfinansierat av ESF inom
ramen foÈ r Konver II-programmet 1994-1997

NN 178/97 16.9.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r firma Verlipack (Wallonien)

N 777/97 30.9.1998 UnderstoÈ d till gemensamma forskningscenter EGT C 371, 1.12.1998
N 205/98 30.9.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Sunparks International NV EGT C 384, 10.12.1998

N 240/98 30.9.1998 Mesure en faveur des PME de la reÂgion Bruxelles-
Capitale

JO C 384 du 10,12.98

N 248/98 18.12.1998 KONVER Bryssel, SABCA-projekt

Danmark

N 483/97 21.1.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag som anstaÈ ller aÈ ldre
arbetstagare

EGT C 70, 6.3.1998

N 45/98 4.2.1998 StoÈ d till varvsindustrin
Utvidgning av de tre stoÈ dordningarna foÈ r 1998
1. RaÈntebidrag
2. Statlig garanti
3. Garantier foÈ r det sista fartyget

EGT C 409, 30.12.1998

N 845/97 31.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r FoU inom energibesparing EGT C 192 du 19,06.98

N 111/98 6.5.1998 AÊ tgaÈrder inom sektorn foÈ r social omsorg EGT C 270, 29.9.1998

N 61/98 8.6.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r utveckling av
rengoÈ ringsprodukter

EGT C 257, 15.8.1998

N 229/98 10.6.1998 AÈ ndring av energibesparande aÊtgaÈrder EGT C 257, 15.8.1998
N 42/98 30.6.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor EGT C 257, 15.8.1998
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N 117/98 14.7.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r omskolning av personer som har
problem att aÊterintraÈda paÊ arbetsmarknaden

EGT C 314, 13.10.1998

N 449a/97 NN 50/98 29.7.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r naturgassektorn i Danmark EGT C 308, 8.10.1998
artiklarna. 90 och 2 i
EG-foÈ rdraget

Spanien

N 189a/97, N 189b/97 12.1.1998 Ordning foÈ r investeringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag i form av bidrag till skatter och
avgifter i samband med borgenstransaktioner med
kreditfoÈ retag

EGT C 58, 24.2.1998

N 266/97 21.6.1998 AÈ ndring av stoÈ dordning (N 551/94) foÈ r regionala stoÈ d
till investeringar, och till foÈ rmaÊn foÈ r konkurrensen.
(Castilla la Mancha)

EGT C 103, 4.4.1998

N 422/97 4.2.1998 StoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora
foÈ retag inom turistsektorn (Andalucien)

EGT C 99, 1.4.1998

N 153/97 4.2.1998 AÈ ndring av stoÈ dordning (N 348/95) foÈ r stoÈ d till
investeringar till foÈ rmaÊn foÈ r industrisektorn

EGT C 99, 1.4.1998

N 187/97 4.2.1998 InvesteringsstoÈ d till nya foÈ retag, utbyggnad och
foÈ rbaÈttring av befintliga foÈ retag i det saÈrskilda
aÊ tgaÈrdsomraÊdet ªFranja pirõÂtica de Huelvas""
(Andalusien)

EGT C 99, 1.4.1998

N 72/98 17.2.1998 FoÈ rlaÈngning av investeringsstoÈ dordning (N 102/97) till
foÈ rmaÊn foÈ r omstrukturering av industriregioner paÊ
tillbakagaÊng i vissa stoÈ domraÊden (Andalusien,
Asturien, Cantabria, Kastilien-Leon, Extremadura,
Galicien, Murcia, Pais Vasco)

EGT C 130, 28.4.1998

N 388/97 18.2.1998 StoÈ dordningar till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora
foÈ retag inom turistsektorn i DonÄ ana

EGT C 111, 9.4.1998

N 766/97 18.2.1998 Regional stoÈ dordning foÈ r forskning och utveckling EGT C 111, 9.4.1998

NN 83/97 25.3.1998 StoÈ d till utveckling och handelsfraÈmjande aÊtgaÈrder
(Andalusien)

EGT C 192, 19.6.1998

N 191/97 7.4.1998 Regional stoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r utveckling av
gruvverksamhet (Andalusien)

EGT C 198, 24.6.1998

N 148a/98 6.5.1998 Regional stoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r miljoÈ skydd
(Kantabrien)

EGT C 213, 9.7.1998

N 404/97 6.5.1998 Regionalt stoÈ d till FASA Renault - Valladolid EGT C 208, 4.7.1998

N 270/97 15.5.1998 InvesteringsstoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r nya foÈ retag,
utvidgning eller modernisering av foÈ retag paÊ plats i
specialaktivitetsomraÊdet i provinsen ªJaeÂn
(Andalusien)

EGT C 213, 9.7.1998

N 398/97 15.5.1998 InvesteringsstoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r nya foÈ retag,
utvidgning eller modernisering av foÈ retag paÊ plats i
ªAndalusiens teknologiska parkº i Malaga

EGT C 213, 9.7.1998

N 186/98 2.6.1998 StoÈ d till FoU EGT C 257, 15.8.1998
NN 150/97 29.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Productos Tubulares

N 370/98 3.9.1998 Ordning foÈ r investeringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag i handelsbranschen (Ceuta och
Melilla)

EGT C 308, 8.10.1998

N 371/98 3.9.1998 InvesteringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora
foÈ retag inom turistbranschen (Ceuta och Melilla)

EGT C 308, 8.10.1998

N 345/98 23.9.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag belaÈgna i regionen
Aragonien

EGT C 363, 25.11.1998

N 488/97 30.9.1998 Ordning foÈ r regionalstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag (Extremadura)

EGT C 396, 19.12.1998

N 295/98 30.9.1998 FoÈ rlaÈngning av ordningen foÈ r investeringsstoÈ d till
foÈ rmaÊn foÈ r nya foÈ retag, utvidgning eller modernisering
av foÈ retag belaÈgna i omraÊden foÈ r saÈrskilda aÊtgaÈrder
""BahõÂa de CaÂdiz"" och ""Jerez de la
Frontera""(Andalusien)

EGT C 396,19.12.1998
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N 296/98 30.9.1998 FoÈ rlaÈngning av ordningen foÈ r investeringsstoÈ d till
foÈ rmaÊn foÈ r nya foÈ retag, utvidgning eller modernisering
av foÈ retag belaÈgna i omraÊdet foÈ r saÈrskilda aÊ tgaÈrder
""Campo de Gibraltar"" (Andalusien)

EGT C 396, 19.12.1998

N 347a/98 14.12.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r att aÊ teruppliva foÈ retagsverksamhet
(Madrid)

N 298/98 22.12.1998 FoÈ rlaÈngning av ordningen foÈ r regionalt
investeringsstoÈ d (N 529/96) (Baskien)

N 399/98 22.12.1998 FraÈmjande av varaktig sysselsaÈ ttning - AragoÂ n

Finland

N 741/97 17.2.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ rnybara energikaÈ llor EGT C 156, 21.5.1998

N 66/98 3.6.1998 Statligt stoÈ d till anlaÈggningar som producerar
elektricitet av traÈ eller traÈbaserade braÈnslen och stoÈ d
till smaÊ kraftanlaÈggningar

EGT C 264, 21.8.1998

N 278/98 17.9.1998 AÈ ndring av tvaÊ stoÈ dordningar foÈ r utveckling av smaÊ
och medelstora foÈ retag
- AÊ tgaÈrd 1: stoÈ d till smaÊ entreprenoÈ rer - AÊ tgaÈrd 2: stoÈ d
till utveckling av smaÊ och medelstora foÈ retag

EGT C 330, 28.10.1998

N 18/98 14.10.1998 StoÈ d till investering i en elkabel fraÊn Sverige till AÊ land EGT C 392, 16.12.1998

N 462/98 9.12.1998 InvesteringsstoÈ d till Ricdon Oy
N 583/98 9.12.1998 Ordning foÈ r oÈ veravskrivningar

N 602/98 18.12.1998 FoÈ rlaÈngning av ett kontraktsbaserat stoÈ dprogram foÈ r
varvsindustrin till utgaÊngen av 1998

Frankrike

N 672/97 4.2.1998 FoÈ rlaÈngning foÈ r perioden 1998-2002 av de
skatteliknande avgifter som paÊlagts vissa
oljeprodukter till foÈ rmaÊn foÈ r Institut Francais du
PeÂtrole (IFP)

EGT C 192, 19.6.1998

N 721/97 18.2.1998 StoÈ d till forskning och utveckling till foÈ rmaÊn foÈ r
ºTubes et Formesº - staÊ l som inte omfattas av EKSG-
foÈ rdraget

EGT C 396, 19.12.1998

N 664/97 7.4.1998 StoÈ d till Commend (Eureka 1549) EGT C 192, 19.6.1998

N 132/98 15.4.1998 Finansiella aÊtgaÈrder Interreg II foÈ r Hainaut, Nord-Pas-
de-Calais och Picardie

EGT C 188, 17.6.1998

N 38/98 6.5.1998 Individuellt stoÈ d till MEDEA T 601 - EUREKA 1535 EGT C 244, 4.8.1998

N 3/98 3.6.1998 StoÈ d till filmproduktion EGT C 279, 8.9.1998

N 349/98 22.7.1998 FoÈ rlaÈngning av foÈ rordningen om en skatteliknande
avgift paÊ mekaniska produkter foÈ r perioden
1999Ð2003.

N 640/97 29.7.1998 Eureka 1711 ADTT fas II EGT C 308, 8.10.1998

N 485/98 30.9.1998 StoÈ d till forskning och utveckling till foÈ rmaÊn foÈ r Sollac
- EKSG-staÊ l

N 438/98 16.12.1998 StoÈ d till uppraÈ ttande av en Toyota-fabrik i
Valenciennes-Onnaing

N 264/98 22.12.1998 Program RECMES: industriellt
grundforskningsprogram inom mikroelektronik

N 369/98 22.12.1998 AÊ terbetalningspliktigt foÈ rskott till AeÂrospatiale foÈ r
programmet Airbus A 340-500/600

Grekland

NN 135/97 NN 136/97 18.2.1998 StoÈ d till foÈ retaget Halyvourgia Thessalias

NN 139/97 7.4.1998 StoÈ d till foÈ retaget SIDENOR

N 212/98 8.6.1998 FoÈ rlaÈngning av bestaÈmmelserna om stoÈ d till
varvsindustrin till och med den 31 december 1998

EGT C 392, 16.12.1998
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N 162/98 25.9.1998 Modernisering och foÈ rbaÈ ttring av den internationella
konkurrenskraften foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag
inom handels- och servicebranschen

EGT C 308, 8.10.1998

N 344/98 11.11.1998 InvesteringsstoÈ d till varvet Efesis Shipbuilding and
Industrial Enterprises S.A.

N 249/98 9.12.1998 StoÈ d till industriomraÊden

NN 137/97 16.12.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget SOVEL:s staÊ lverk
NN 59a/98 22.12.1998 Lag nr 2601/98 om regional utveckling

Irland

N 704/97 6.5.1998 Utbyggnad av det irlaÈndska naturgasnaÈtet EGT C 253, 12.8.1998

Italien

N 659a/97 7.1.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r foÈ rvaÈrv av nya verktygsmaskiner EGT C 70, 6.3.1998

N 264/97 21.1.1998 AÊ tgaÈrder enligt docup 1997/99 EGT C 103, 4.4.1998
N 657/97 21.1.1998 Trento, AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r nya foÈ retagare EGT C 130, 28.4.1998

N 734/97 21.1.1998 Resider II-program EGT C 103, 4.4.1998

N 807/97 17.2.1998 Omfinansiering av den regionala lagen 26/95.
StoÈ dordning till foÈ rmaÊn foÈ r generella
investeringsprojekt

EGT C 111, 9.4.1998

N 461/97 18.2.1998 UndsaÈttningsstoÈ d till Case di Cura Riunite s.r.l. EGT C 149, 15.5.1998

N 692/97 25.2.1998 Regionallag 30/97 - SysselsaÈ ttningsfraÈmjande aÊtgaÈrder EGT C 130, 28.4.1998

N 58/98 10.3.1998 FoÈ rlaÈngning av Konver-programmet EGT C 188, 17.6.1998
N 655/97 11.3.1998 SkatteaÊ tgaÈrder foÈ r att stoÈ dja innovationer inom

industrifoÈ retag
EGT C 236, 28.7.1998

N 666/97 27-3-1998 FoÈ rlaÈngning och aÈndring av den regionala lagen nr 25
av den 9 juni 1994 (f.d. N 194/96). Normer inom
sektorn foÈ r landsbygdsturism

EGT C 188, 17.6.1998

N 97/98 31,3.998 FoÈ rlaÈngning av befrielse fraÊn sociala avgifter foÈ r
skapande av nya arbetstillfaÈ llen till och med
31.12.1999.

EGT C 188, 17.6.1998

N 726/97 7.4.1998 Isotta Fraschini Fabbrica Automobil S.p.A. (IFFA) EGT C 240, 31.7.1998

N 54/98 6.5.1998 AÊ tgaÈrdsprogram till foÈ rmaÊn foÈ r avfallsaÊ tervinning och
avfallshantering. GodkaÈnnande av en offentlig
kungoÈ relse att bevilja stoÈ d till privata entreprenoÈ rer

EGT C 253, 12.8.1998

N 26/98 14.7.1998 Ny sysselsaÈ ttningsfraÈmjande aÊtgaÈrd.
ErsaÈttning av Marcoralagen

EGT C 308, 8.10.1998

N 98/98 15.7.1998 Resurser foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag EGT C 308, 8.10.1998

N 658/97 29.7.1998 StoÈ d till foÈ retaget Cartiere del Garda EGT C 308, 8.10.1998
N 169/98 29.7.1998 InvesteringsstoÈ d till Capello Tubi SPA H1

N 346/98 16.9.1998 Regional lag 39/97 - artikel 13 stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r
service- kooperativet CATA Hotel

EGT C 314, 13.10.1998

N 280/98 17.9.1998 TjaÈnster foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag EGT C 363, 25.11.1998

N 291/98 17.9.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag,
foÈ r miljoÈ n och forskning och utveckling

EGT C 363, 25.11.1998

N 77/98 18.9.1998 Leader II Veneto EGT C 314, 13.10.1998

N 151a/98 N 151b/98 25.9.1998 SysselsaÈ ttningsfraÈmjande aÊtgaÈrder (Friuli-Venezia
Giulia)

EGT C 371, 1.12.1998

N 784/97 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till Nuovi Cantiere
Apuiana-varvet

EGT C 409, 30.12.1998

N 786/97 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till Vittoria Spa-varvet EGT C 409, 30.12.1998
N 157/98 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till Visentini-varvet EGT C 409, 30.12.1998

N 158/98 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till Orlando-varvet EGT C 409, 30.12.1998

N 159/98 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till varvsfoÈ retaget C.R.N. EGT C 409, 30.12.1998

N 161/98 30.9.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till De Poli-varvet EGT C 409, 30.12.1998
N 163/98 30.9.1998 Novalis Fibres S.r.l. EGT C 384, 10.12.1998
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N 818/97 5.10.1998 InvesteringsstoÈ d till foÈ retag EGT C 396, 19.12.1998
N 50/98 9.10.1998 Automatiskt stoÈ d

N 419/98 9.10.1998 Interreg II programmet Italien-Republiken Slovenien.
AÊ tgaÈrd 3,2 ""FoÈ retagstjaÈnste

EGT C 396, 19.12.1998

N 170/98 14.10.1998 InvesteringsstoÈ d till INOX TEC SPA (staÊ l utanfoÈ r
EKSG)

N 187/98 22.10.1998 Artikel 6b i lag nr 6 av den 30,1.98 om aÊtgaÈrder till
foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag inom turistbranschen

EGT C 396, 19.12.1998

N 340a/96 28.10.1998 Regional lag nr 33/96, aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r
sysselsaÈ ttning (Sicilien)

EGT C 396, 19.12.1998

N 226/98 28.10.1998 UppraÈttande av garantifonder till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag

EGT C 396, 19,1219,98

N 272/98 10.11.1998 StoÈ d foÈ r att oÈ ka oÈ vernattningskapaciteten inom
turistsektorn

EGT C 396, 19.12.1998

N 103/98 11.11.1998 StoÈ d till nybyggnad av fartyg under 1998 och en
saÈrskild garantifond foÈ r nybyggnad av fartyg.

N 469/98 16.11.1998 Gemensamt programplaneringsdokument. MaÊl 2 Ð
aÊtgaÈrd 1,4, stoÈ d till investering i smaÊ och medelstora
foÈ retag till foÈ rmaÊn foÈ r miljoÈ och saÈkerhet.

EGT C 396, 19.12.1998

N 67a/98 23.11.1998 TillaÈmpning av den nya definitionen av smaÊ och
medelstora foÈ retag paÊ befintliga stoÈ dordningar:
industrifoÈ retag

N 562/98 25.11.1998 Bidrag till bevarande av sysselsaÈttningen i 92,3a-
regionerna i Italien

EGT C 409, 30.12.1998

N 566/98 3.12.1998 AÊ terbetalningspliktiga laÊn till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retags investeringar

NN 171/97, NN 67/98 9.12.1998 StoÈ d till att reparera skador orsakade av
naturkatastrofer (jordbaÈvningar)

N 810/97 22.12.1998 OÈ kning av budgeten foÈ r den stoÈ dordning som faststaÈ lls
i lag 488/92 (den huvudsakliga ordningen foÈ r
regionalstoÈ d i Italien) och utvidgning av ordningen till
turistsektorn

N 433/98 22.12.1998 AÊ terhaÈmtning av de ekonomiska verksamheter som
paÊverkats av jordbaÈvningen i Umbrien

Luxemburg

N 595/97 4.2.1998 Forskningsprogrammet COMET fas 2. StoÈ d till
foÈ rmaÊn foÈ r staÊ lfoÈ retagen ProfilARBED S.A. och
ARES S.A

EGT C 211, 7.7.1998

NederlaÈ nderna

N 513/97, N 754/97, N
755/97

4.2.1998 AÈ ndring av MiljoÈ skattelagen foÈ r muddringsslam EGT C 156, 21.5.1998

N 502/97 20.2.1998 Internationella industriorienterade teknikprogram EGT C 156, 21.5.1998

N 624/97 25.3.1998 Hoogovens Staal - Forsknings- och utvecklingsprojekt
ªCyclone Converter Furnaceº

EGT C 211, 7.7.1998

N 506/97 7.4.1998 Commend (Eureka 1549) EGT C 192, 19.6.1998

N 840/97 7.4.1998 StoÈ dordning foÈ r koldioxidreducering EGT C 198, 24.6.1998

N 20/98 7.4.1998 FoÈ rlaÈngning av skoÈ ljvattensubventionen i Lagen om
miljoÈ skatter

EGT C 257, 15.8.1998

N 119/98 27.4.1998 AÈ ndring av stoÈ dordningen foÈ r sysselsaÈttningstoÈ d
Flevoland 1997

EGT C 169, 4.6.1998

N 503/97 6.5.1998 InvesteringshjaÈ lp till vaÈxande ekonomier
(""Investeringsfaciliteit Opkomende Markten"")

EGT C 257, 15.8.1998

N 752/97 6.5.1998 Nolltariff foÈ r energiskatt foÈ r leverans till anvaÈndare av
groÈ n elektricitet

EGT C 244, 4.8.1998

N 55/98 3.6.1998 Investeringsbidrag foÈ r icke-industriell infrastruktur foÈ r
restvaÈrme

EGT C 257, 15.8.1998
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N 813/97 17.6.1998 Integrerade enheter foÈ r avfallshantering EGT C 264, 21.8.1998
N 95/98 17.6.1998 KraftvaÈrmeverk drivet med biomassa i Lelystad EGT C 257, 15.8.1998

N 753/97 14.7.1998 InfoÈ rande av ett undantag fraÊn energiskatter foÈ r
avfallsfoÈ rbraÈnningsanlaÈggningar

EGT C 308, 8.10.1998

N 330/98 15.7.1998 AÈ ndring av stoÈ dprogram foÈ r investeringar i norra
NederlaÈnderna

EGT C 277, 8.9.1998

N 262/98 22.7.1998 Stimulera foÈ retag i norra NederlaÈnderna 1998"" EGT C 300, 29.9.1998

N 342/98 22.7.1998 EnergianvaÈndning och stoÈ d till miljoÈ raÊdgivning EGT C 300, 29.9.1998

N 716/97 29.7.1998 FraÈmjande av miljoÈ skydd till ""Gamma Utility Centre
Europoort""

EGT C 308, 8.10.1998

N 750/97 29.7.1998 Fri avskrivningsplan - Lelystad (Flevoland) EGT C 277, 8.9.1998
N 129/98 29.7.1998 Bidrag till sysselsaÈttningsskapande aÊtgaÈrder, Twente EGT C 396, 19.12.1998

N 135/98 29.7.1998 Medea T 601 (Eureka)/Atlas projekt EGT C 308, 8.10.1998

N 303/98 16.9.1998 UtvecklingsstoÈ d enligt artikel 4,7 i sjunde direktivet
om stoÈ d till varvsindustrin

EGT C 409, 30.12.1998

N 415/98 17.9.1998 FoÈ rlaÈngning av bestaÈmmelserna om stoÈ d till
varvsindustrin till och med den 31 december 1998

N 473/98 17.9.1998 AÈ ndringar i ordningen foÈ r investeringsstoÈ d foÈ r norra
NederlaÈnderna

N 206/98 28.10.1998 InvesteringsstoÈ d till Barkmeijer Stroobos-varvet

N 486/97 25.11.1998 StoÈ d till filmproduktion
NN 136/98 9.12.1998 ErsaÈttning foÈ r skador orsakade av stoÈ rtregn

N 751/97, NN 184/97 22.12.1998 Befrielse fraÊn avgifter paÊ restbraÈnslen

N 65/98 22.12.1998 Ordning foÈ r bidrag till energitillfoÈ rsel inom sektorer
utan vinstsyfte och saÈrskilda sektorer

N 107/98 22.12.1998 UtvecklingsstoÈ d till Indonesien (Art. 4,7) i det sjunde
direktivet om stoÈ d till varvsindustrin

N 589a/98 22.12.1998 FoÈ rlaÈngning av lagstadgad koldioxid- och energiskatt

Portugal

NN 36/97 11,3.1198 Autoeuropa (Ford/VW) - UtbildningsstoÈ d EGT C 208, 4.7.1998

N 89/98 11.3.1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ retaget M. Carmona &
IrmaÄos SA

N 90/98 25.3.1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget
Cofinca SA

N 128/98 25,3-1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ retaget Subvidouro Crl

N 82/98 20.5.1998 System foÈ r statliga garantier foÈ r banklaÊn (SGEEB) EGT C 363, 25.11.1998
N 232/98 30.6.1998 AÈ ndring av det operativa programmet inom ramen foÈ r

gemenskapsinitiativet foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag
EGT C 308, 8.10.1998

N 202/98 1.7.1998 StoÈ d till EXPORPLAS S.A. EGT C 264, 21.8.1998

N 388/98 30.9.1998 PEDIP II - Utvidgning av tillaÈmpningsomraÊde foÈ r
aÊ tgaÈrd 3,5 (""stoÈ d till smaÊ projekt foÈ r modernisering
av foÈ retag"") i regioner som omfattas av SIR (system
foÈ r regionala incitament)

EGT C 308, 8.10.1998

N 203/98 30.9.1998 StoÈ d till Verto Portugal EGT C 384, 10.12.1998
N 201/98 9.12.1998 StoÈ d till FITOR S.A.

N 363/98 9.12.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Dragapor SA

N 577/98 9.12.1998 AÈ ndring av aÊtgaÈrd A2 i det operativa programmet
RETEX (statligt stoÈ d N 335/93)

NN 100/98 22.12.1998 StoÈ dordning foÈ r modernisering av foÈ retag (SIRME)

FoÈ renade Kungariket

N 616/97 10.3.1998 ExperthjaÈ lpprogram foÈ r Skottland. EGT C 159, 26.5.1998

NN 161/97 25.3.1998 AnvaÈndning av fritt disponibla tillgaÊngar genom TEC
och CCTE

EGT C 236, 28.7.1998

N 17/98 25.3.1998 Rolls-Royce program foÈ r stora motorer EGT C 228, 21.7.1998
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N 141/98 20.5.1998 Market entry guarantee scheme (Nordirland)
N 115/98 27.5.1998 Smart Wales EGT C 264, 21.8.1998

NN 2/98 1.7.1998 Welsh Development Agency (WDA):
Inteckningsgarantiordning

N 230/98 27.7.1998 FortsaÈttning av SMART och SPUR i Skottland EGT C 300, 29.9.1998

N 153/98 29.7.1998 Kravet om icke fossila braÈnslen foÈ r att fraÈmja
foÈ rnyelsebara energikaÈ llor

EGT C 300, 29.9.1998

N 218/98 29.7.1998 Statligt stoÈ d till Jaguar EGT C 270, 29.9.1998

N 210/98 30.9.1998 StoÈ d till forskning och utveckling- Seagate Strategic
Research Programme

EGT C 384, 10.12.1998

N 365/98 30.9.1998 InvesteringsstoÈ d till Kvaerner Govan Ltd-varvet
N 374/98 30.9.1998 Skapande av arbetstillfaÈ llen - New Deal- EGT C 384, 10,12.98

NN 117/97 14.10.1998 FoU-stoÈ d till British Steel (EKSG-staÊ l)

N 420/98 11.11.1998 Regionalt investeringsstoÈ d till LDV Limited

N 410/98 22.12.1998 Fond foÈ r laÊn till sysselsaÈttningsaÊtgaÈrder
N 533/98 22.12.1998 Fond foÈ r fraÈmjande av turism (Nordirland)

Sverige

N 65/97 21.1.1998 FoÈ rlaÈngning indelningen i stoÈ domraÊden - OmraÊden
under strukturomvandling

EGT C 89, 25.3.1998

N 77/97 2.2.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag EGT C 130, 28.4.1998
N 710/97 11.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r forskning och utveckling

inom energisektorn
EGT C 169, 4.6.1998

N 711/97 11.3.1998 Energiteknikfonden EGT C 169, 4.6.1998

N 712/97 11.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r energiteknik EGT C 169, 4.6.1998

N 110/98 17.6.1998 AÈ ndring och foÈ rlaÈngning av den regionala
stoÈ dordningen foÈ r strukturomvandlingsomraÊden

EGT C 300, 29.9.1998

N 843/97 22.7.1998 Lokalt investeringsprogram med avsikt att oÈ ka den
ekologiska haÊllbarheten i samhaÈllet

EGT C 300, 29.9.1998

N 116/98 27.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag EGT C 308, 8.10.1998

N 52/98 16.12.1998 AnstaÈ llningsstoÈ d
N 53/98 16.12.1998 UtbildningsstoÈ d

N 650/98 22,12.1198 StoÈ d till smaÊ foÈ retag

2. AÈ renden i vilka kommissionen utan att ha inlett det formella granskningsfoÈ rfarandet har
konstaterat att inslag av stoÈ d inte foÈ rekommer i den mening som avses i artikel 87,1 i
EG-foÈ rdraget eller i artikel 1,2 i beslut 2496/96/EKSG

Tyskland

N 337/98 1.7.1998 Tillskott av riskkapital till Stahlwerke Bremen GmbH
fraÊn den offentliga aktieaÈgaren Hanseatische
Industriebeteiligungen GmbH

EGT C 392, 16.12.1998

N 276/98 22.7.1998 Delstaten ThuÈ ringens program: Institutionell
finansiering av utvalda marknadsorienterade
forskningsinstitut

EGT C 289, 17.9.1998

NN 83/98 14.10.1998 De offentliga myndigheternas uppkoÈ p av foÈ retaget
Preussag Stahl AG

EGT C 392, 16.12.1998

OÈ sterrike

N 546/97 3.6.1998 StoÈ d till Mobil Oil Austria ERG EGT C 290, 18.9.1998

N 856/97 17.6.1998 Bidrag till Schmid Schraubenwerke foÈ r att aÊ tgaÈrda
tidigare skador paÊ miljoÈ n

EGT C 409, 30.12.1998
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Belgien

N 277/98 30.6.1998 SocialfoÈ rsaÈkringssystem foÈ r gruvarbetare och daÈrmed
likstaÈ llda

EGT C 308, 8.10.1998

Spanien

N 639/97 21.1.1998 Avtal genom vilket den spanska statligt aÈgda
INESPAL-gruppen saÈ ljs till ALCOA-gruppen

EGT C 211,7.7.1998

Italien

N 348/98 11.11.1998 AÊ tgaÈrder till stoÈ d foÈ r uppfoÈ rande och uthyrning av
sociala bostaÈder (Trento)

NederlaÈ nderna

N 656/97 29.7.1998 Utvidgning av ett system foÈ r bortskaffande av bilvrak EGT C 308, 8.10.1998

FoÈ renade Kungariket

N 624/98 22.12.1998 FoÈ rfarande foÈ r foÈ rsaÈ ljning av Student Loans Company
Ltd:s laÊn.

3. AÈ renden i vilka kommissionen har inlett foÈ rfarandet i artikel 88,2 i EG-foÈ rdraget
avseende hela eller delar av aÊtgaÈrden

Tyskland

NN 54/97 (C 5/98) 4.2.1998 StoÈ d till Brockhausen Holze GmbH EGT C 144, 9.5.1998
N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18.2.1998 StoÈ d till BIOTEC Biologische Naturverpackungen
GmbH

EGT C 219, 15.7.1998

NN 176/97 (C 9/98) 18.2.1998 Finansiella aÊ tgaÈrder vid LuÈ rssen Maritime
Beteiligungen GmbH & Co. KG:s oÈ vertagande av
Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH Varvsindustri
- Tyskland

EGT C 252, 12.8.1998

N 783/96
N 225/97
NN 70/97 (C 11/98)

25.2.1998 StoÈ d till foÈ retaget ADDINOL MineraloÈ lwerke GmbH
i.L.

EGT C 186, 16.6.1998

NN 191/97 (C 15/98) 25.2.1998 StoÈ d till Kranbau KoÈ then GmbH EGT C 338, 6.11.1998

NN 30/97 (C 19/98) 11.3.1998 StoÈ d till Weida Leder GmbH EGT C 256, 14.8.1998

NN 166/97
NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11.3.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r SICAN-koncernen och dess
projektpartner, Niedersachsen

EGT C 307, 7.10.1998

NN 9/98 (C 22/98) 11.3.1998 StoÈ d till Kranbau Eberswalde GmbH EGT C 353, 19.11.1998

NN 41/97 (C 27/98) 25.3.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Draiswerke GmbH EGT C 207, 3.7.1998
N 771/97,
NN 18/98 (C 30/98)

7.4.1998 StoÈ d till Wildauer Kurbelwelle GmbH EGT C 377, 5.12.1998

N 573/97,
N 588/97 (C 34/98)

22.4.1998 StoÈ d till omstruktureringen av foÈ retagen Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik
Klessmann GmbH, IMA Wehrmann
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH och Heinrich
Nottmeyer Maschinenfabrik GmbH

C 40/98 20.5.1998 SektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelser foÈ r kontroll av
regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt

EGT C 171, 5.6.1998

KONK. RAP. 1998

290 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



NN 54/95 (C 42/98) 3.6.1998 StoÈ d till grundandet av CD Albrechts GmbH,
ThuÈ ringen,
f.d. Pilz-koncernen, Bayern

EGT C 390, 15.12.1998

NN 45/97 (C 45/98) 17.6.1998 Delstaten Brandenburgs garantiprogram av den 5
september 1991 och av den 22 augusti 1994, tidigare
tillaÈmpad

EGT C 369, 28.11.1998

N 101/98 (C 54/98) 29.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Graphischer Maschinenbau
GmbH

EGT C 336, 4.11.1998

NN 42/98 (C 56/98) 29.7.1998 Skattefri avskrivningsreserv foÈ r grundare av foÈ retag EGT C 334, 31.10.1998

N 362/98 (C 63/98) 28.10.1998 StoÈ d till Saxonylon Textil GmbH

NN 113/98 (C 66/98) 25.11.1998 Kvaerner Warnow Werft GmbH:s brott mot
kapacitetsrestriktioner

NN 118/98 (C 69/98) 25.11.1998 Tidigare missbruk av delstatens ThuÈ ringens program
foÈ r stoÈ d till smaÊ och medelstora foÈ retags investeringar

N 702/97 (C 72/98) 9.12.1998 1999 aÊrs lag om skatteavdrag till foÈ rmaÊn foÈ r de nya
tyska delstaterna inklusive Berlin

EGT C partiellt
inledande

N 100/98 (C 84/98) 22.12.1998 Tjugosjunde ramprogrammet foÈ r foÈ rbundsstatens och
delstaternas gemensamma initiativ foÈ r foÈ rbaÈ ttring av
den regionala naÈringsstrukturen
(Gemeinschaftsaufgabe)

EGT C partiellt
inledande

NN 106/98 (C 85/98) 22,12.998 Den oriktiga tillaÈmpningen av bestaÈmmelserna om
stoÈ d av mindre betydelse i den tyska delstaten
ThuÈ ringens konsolideringsprogram av den 20 juli 1993

NN 137/98 (C 87/98) 22.12.1998 Den oriktiga tillaÈmpningen av bestaÈmmelserna om
stoÈ d av mindre betydelse i den tyska delstaten
ThuÈ ringens konsolideringsprogram av den 24 januarii
1996

OÈ sterrike

NN 162/97 (C 3/98) 21.1.1998 StoÈ dordning foÈ r WIBAG:s delaÈgande i foÈ retag i
Burgenland

EGT C 154, 19.5.1998

N 895/96 (C 23/98) 25.3.1998 Statligt stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r KNP Leykam EGT C 296, 24.9.1998

N 663/97 (C 24/98) 25.3.1998 MiljoÈ stoÈ d till Kiener Deponie Bachmanning EGT C 201, 27.6.1998

NN 74/98 (C 52/98) 29.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Ergee Textilwerk GmbH EGT C 298, 26.9.1998

NN 189/97 (C 61/98) 14.10.1998 StoÈ d till Lenzing Lyocell GmbH & Co KG EGT C 9, 13.1.1999

Belgien

N 544/97 (C 29/98) 7.4.1998 StoÈ d till Hermes Europe Railtel N.V. EGT C 291, 19.9.1998

N 263/98 (C 67/98) 25.11.1998 StoÈ d till Decochim S.A.

Spanien

N 749/97 (C 13/98) 25.2.1998 StoÈ d som de spanska myndigheterna planerar att
bevilja foÈ retaget TUBOS EUROPA S.A., en ny
staÊ ltubstillverkare i regionen Extremadura, Spanien

EGT C 156, 21.5.1998

N 851/97 (C 25/98) 25.3.1998 StoÈ d till BRILEÂ N S.A.
Spanien/Aragon

EGT C 199, 25.6.1998

NN 33/98 (C 33/98) 7.4.1998 StoÈ d som Spanien beviljat Babcock Wilcox EspanÄ a
SA.

EGT C 249, 8.8.1998

Finland

NN 20/98 (C 55/98) 29.7.1998 System foÈ r oÈ veravskrivning EGT C 377, 5.12.1998
partiellt inledande
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Frankrike

N 445/97 (C 12/98) 25.2.1998 StoÈ d till Cofidur foÈ r oÈ vertagandet av Goodings (f.d.
Grundigs) gamla fabrik i Creutzwald

EGT C 198, 24.6.1998

NN 19/95 (C 14/98) 25.2.1998 StoÈ d som Frankrike beviljat GOODING
CONSUMER ELECTRONICS Ltd i samband med
dess foÈ rvaÈrv av den tidigare GRUNDIG-fabriken i
Creutzwald

EGT C 179, 11.6.1998

N 124/98 (C 37/98) 20.5.1998 UtvecklingsstoÈ d till franska Polynesien enligt artikel
4,7 i sjunde direktivet om skeppsbyggnad

EGT C 307, 7.10.1998

NN 52/98 (C 38/98) 20.5.1998 StoÈ d till Kimberley-Scott gruppen EGT C 301, 30.9.1998

NN 53/98 (C 39/98) 20.5.1998 StoÈ d fraÊn EDF till vissa foÈ retag inom pappersindustrin

Grekland

N 607a/97 (C 50/98) AÊ tgaÈrdsprogram foÈ r regioner drabbade av industriell
tillbakagaÊng"" och ""Gemenskapsinitiativet foÈ r smaÊ
och medelstora foÈ retag

Italien

NN 10/98 (C 16/98) 11.3.1998 StoÈ d till banco di Sicilia och till Sicilcassa EGT C 297, 25.9.1998

NN 79/96 (C 26/98) 25.3.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r kooperativ paÊ Sicilien EGT C 382, 9.12.1998

N 783/97,
N 160/98 (C 35/98)

22.4.1998 RegionalstoÈ d till investering enligt den italienska
lagen 488/92 foÈ r anlaÈggande av tvaÊ nya skeppsvarv

EGT C 307, 7.10.1998

NN 41/98 (C 47/98) 14.7.1998 StoÈ d till Ente Poste Italiane EGT C 367, 27.11.1998
NN 60/98 (C 48/98) 14.7.1998 StoÈ d fraÊn regionen Sardinien till olika foÈ retag som

kontrolleras av de regionala holdingbolagen Emsa,
Sigma och Intex

EGT C 403, 23.12.1998

NN 164/97,
NN 75/98 (C 49/98)

22.7.1998 Ett flertal lagar om sysselsaÈttningsskapande aÊtgaÈrder EGT C 384, 10.12.1998

NN 95/97 (C 64/98) 28.10.1998 Statligt stoÈ d till Instituto Poligraphico e Zecca dello
Stato och foÈ retag under dess kontroll

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

9.12.1998 BestaÈmmelser om oÈ vertagande och faÈrdigstaÈ llande av
hantverkszoner som skapats av SIRAP SpA.
BestaÈmmelser foÈ r kommuner om tilldelning av
industritomter och -hallar

NN 128/98 (C 77/98) 9.12.1998 Det statliga holdingbolaget ITAINVEST:s (f.d. GEPI)
taÈckande av skeppsvarvet INMA:s foÈ rluster

NN 135/98 (C 86/98) 22.12.1998 StoÈ daÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r firma Sangalli Vetro SpA
- Manfredonia, Apulien (Italien)

NederlaÈ nderna

N 939/96 (C 18/98) 11.3.1998 StoÈ d till OceÂ N.V. foÈ r utveckling av
faÈrgblaÈckstraÊ leskrivare

EGT C 270, 29.9.1998

N 558/97 (C 43/98) 3.6.1998 StoÈ d till nederlaÈndska bensinstationer naÈra den tyska
graÈnsen

EGT C 307, 7.10.1998

N 708/97 (C 44/98) 17.6.1998 Processintegrerad gasturbin vid raffinaderiet
NEREFCO

EGT C 334, 31.10.1998

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14.10.1998 StoÈ d till COTESI - Companhia de texteÃ is sinteÂticos
S.A.

EGT C 405, 24.12.1998
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4. AÈ renden i vilka kommissionen har inlett foÈ rfarandet i artikel 6,5 i beslut nr 2496/96/
EKSG avseende hela eller delar av aÊtgaÈrden

Tyskland

N 204/98 (C 41/98) 3.6.1998 StoÈ d till miljoÈ skydd som fristaten Sachsen beviljat ESF
Elbestahlwerk Feralpi GmbH

EGT C 240, 31.7.1998

N 261/98 (C 73/98) 9.12.1998 StoÈ d till Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:
MiljoÈ skyddsaÊ tgaÈrder

Italien

N 791/97 (C 46/98) StoÈ d till staÊ lfoÈ retaget Acciaerie di Bolzano EGT C 269, 28.8.1998

5. AÈ renden i vilka kommissionen har inlett ett foÈ rfarande om foÈ rdragsbrott enligt artikel 88
i EKSG-foÈ rdraget avseende hela eller delar av aÊtgaÈrden

Tyskland

C 55/94 et C 41/95 16.12.1998 StoÈ d till staÊ lindustrin till foÈ rmaÊn foÈ r Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH - aÊterkrav av ett olagligt stoÈ d

6. AÈ renden i vilka kommissionen har utvidgat foÈ rfarandet i artikel 88,2 i EG-foÈ rdraget
avseende hela eller delar av aÊtgaÈrden

Tyskland

C 42/97 14.7.1998 StoÈ daÊtgaÈrder till Everts Erfurt GmbH (ThuÈ ringen) EGT C 377, 5.12.1998

C 23/97 29.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Lautex GmbH EGT C 387, 12.12.1998

C 61/97 22.12.1998 OmstruktureringsstoÈ d till ELPRO AG, Berlin

Spanien

C 76/97 6.5.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Daewoo Electronics
Manufacturing EspanÄ a SA [DEMESA]

EGT C 266, 25.8.1998

Frankrike

C 51/90 6.5.1998 StoÈ d till Pari Mutuel Urbain [PMU] / SocieÂteÂ de
courses

EGT C 253, 12.8.1998

C 42/96 14.7.1998 Kapitaltillskottet till SocieÂteÂ Marseillaise de CreÂdit
och garantitaket foÈ r att taÈcka eventuella
garantifoÈ rpliktelser

EGT C 249, 8.8.1998

Italien

C 46/94 4.2.1998 StoÈ d till foÈ retaget SELECO SpA de Pordenone EGT C 155, 20.5.1998

C 47/98 16.9.1998 StoÈ d till Ente Poste Italiane EGT C 367, 27.11.1998
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7. Interimistiska beslut med foÈ relaÈggande foÈ r medlemsstaten att laÈmna den information
som kommissionen begaÈrt

Tyskland

NN 142/97 7.4.1998 Delstatens ThuÈ ringens program foÈ r stoÈ d till smaÊ och
medelstora foÈ retags investeringar

C 63/97 3.6.1998 StoÈ d till Riedel-de HaeÈn AG, Seelze, Tyskland (Seelze,
Niedersachsen)

NN 97/98 28.10.1998 StoÈ d till BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-Alkali)

NN 120/98 9.12.1998 Missbruk av ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfonds
stoÈ dordning samt om aÈndringen och foÈ rlaÈngningen av
ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfonds stoÈ dordning

Italien

C 46/94 2.12.1998 StoÈ d till Seleco S.p.a.

8. AÈ renden i vilka kommissionen har ansett att stoÈ det var foÈ renligt med den gemensamma
marknaden och avslutat foÈ rfarandet i artikel 88,2 i EG-foÈ rdraget genom ett slutligt
positivt beslut

Tyskland

C 16c/95 13.5.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget Herborn & Breitenbach
GmbH (f.d.Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 1.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget Chemieanlagenbau
Stassfurt AG

C 72/97 30.9.1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retaget SKET
Verseilmaschinenbau GmbH

C 8/98 14.10.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

EGT C 387, 12.12.1998

C 5/97 et NN 102/97 28.10.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r NIR [Neptun Industrie Rostock
GmbH] (Mecklenburg-Vorpommern)

C 27/98 25.11.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Draiswerke GmbH
C 59/97 9.12.1998 InvesteringsstoÈ d foÈ r fraÈmjande av anvaÈndning av

brunkol i Cottbus

Spanien

C 13/98 28.10.1998 StoÈ d till AG TUBOS Europa SA (stora staÊ lroÈ r)

Frankrike

C 39/96 10.6.1998 StoÈ d till CoopeÂrative d'exportation du livre francàais

C 42/96 14.10.1998 Finansiellt stoÈ d till SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit

Italien
C 22/96 1.7.1998 StoÈ d till miljoÈ skydd till foÈ rmaÊn foÈ r Servola SpA
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NederlaÈ nderna

C 59/96 29.7.1998 Utveckling av en digital fotokopiator med hoÈ g
kapacitet (OS 120)

Portugal

C 17/97 4.2.1998 StoÈ d inom syntetfibersektorn till Companhia
Industrial Textil SA [CORDEX]

Sverige

C 66/97 21.1.1998 VaÈgran att godta kommissionens foÈ rslag om infoÈ rande
av nya gemenskapsramar foÈ r statligt stoÈ d inom
bilindustrin

EGT C 122, 21.4.1998

9. AÈ renden i vilka kommissionen har ansett att stoÈ det var foÈ renligt med den gemensamma
marknaden och avslutat foÈ rfarandet i artikel 6,5 i beslut 2496/96/EKSG genom ett
slutligt positivt beslut

Tyskland

C 85/97 9.12.1998 MiljoÈ skyddsstoÈ d till MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling (Brandenburg)

Italie

C 46/98 28.10.1998 StoÈ d till miljoÈ skydd och FoU till staÊ lfoÈ retaget
Acciaierie di Bolzano S.p.A.

10. AÈ renden i vilka kommissionen har ansett att stoÈ det var foÈ renligt med den
gemensamma marknaden med vissa foÈ rbehaÊ ll och avslutat foÈ rfarandet i artikel 88,2 i
EG-foÈ rdraget genom ett villkorat slutligt beslut

Tyskland

C 18/97 25.11.1998 StoÈ daÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r Infraleuna GmbH

OÈ sterrike

C 24/98 9.12.1998 MiljoÈ skyddsstoÈ d till Kiener Deponie Bachmanning

Frankrike

C 13/97 21.1.1998 StoÈ d till oÈ vertagande av S.F.P. [SocieÂteÂ Francàaise de
Production] EGT C 126, 23.4.1997

EGT L 205, 22.7.1998

C 47/96 20.5.1998 Finansiellt stoÈ d till koncernen CreÂdit Lyonnais EGT L 221, 8.8.1998
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Italien

C 21/97 3.6.1998 Regional lag 25/93 avseende aÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r
sysselsaÈ ttning (Sicilien)

C 40/96 29.7.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r sanering, omstrukturering och
privatisering av Banco di Napoli

C 38/97 16.9.1998 Kapitaltillskott till och privatisering av SocietaÁ
Italiana per Condotte dºAcqua SpA EGT C 327,
29.10.1997

C 39/97 16.9.1998 Kapitaltillskott till och privatisering av Italstrade SpA

11. AÈ renden i vilka kommissionen har ansett att stoÈ det var ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden och avslutat foÈ rfarandet i artikel 88,2 i EG-foÈ rdraget genom
ett negativt eller delvis negativt beslut

Tyskland

C 16/97 21.1.1998 AÈ ndring i den tyska lagen om inkomstskatt
(Einkommensteuergesetz)

EGT L 212, 30.7.1998

C 14/92 25.2.1998 StoÈ d till Bremer Vulkan AG via Krupp och Hibeg EGT L 316, 25.11.1998

C 22/97 25.2.1998 UtvecklingsstoÈ d till Indonesien i enlighet med artikel
4,7 i sjunde direktivet om stoÈ d till varvsindustrin

C 52/97 25.2.1998 26:e ramprogrammet foÈ r programmet foÈ r foÈ rbaÈttring
av de regionala ekonomiska strukturerna, stoÈ dnivaÊer
foÈ r att fraÈmja utvecklingen av distansarbete

C 9/97 22.4.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r SHB Stahl- und Hartguûwerke
BoÈ sdorf AG (Sachsen

C 35/97 22.4.1998 StoÈ d foÈ r konsolidering av omstrukturering av Triptis
Porzellan GmbH (ThuÈ ringen)

C 37/96 6.5.1998 StoÈ d som Tyskland avser att bevilja inom ramen foÈ r
det tjugofemte ramprogrammet foÈ r den gemensamma
planen foÈ r att foÈ rbaÈttra den regionala ekonomiska
strukturen foÈ r immateriella investeringar

EGT L 316, 25.11.1998

C 40/98 14.7.1998 SektorsoÈ vergripande rambestaÈmmelser foÈ r kontroll av
regionalstoÈ d till stora investeringsprojekt

EGT L 304, 14.11.1998

C 7/96 22.7.1998 Spill over-effekter fraÊn omstruktureringsstoÈ d till
MTW-Schiffswerft och Volkswerft och andra foÈ retag
inom Bremer Vulkan Verbund AG

C 46/97 29.7.1998 Delstaten Niedersachsen befriar GeorgsmarienhuÈ tte
GmbH fraÊn sina skyldigheter enligt
miljoÈ lagstiftningen

C 11/98 25.11.1998 StoÈ d till ADDINOL MineraloÈ l GmbH i GV

C 7/95 9.12.1998 StoÈ d till Maschinenfabrik Sangerhausen (Samag)

C 63/97 22.12.1998 StoÈ d till Riedel-de HaeÈn AG, Seelze, Tyskland (Seelze,
Niedersachsen)

OÈ sterrike

C 62/97 1.7.1998 FoÈ rlaÈngning av undsaÈ ttningsstoÈ d till Actual
Maschinenbau A.G. (OberoÈ sstereich)

EGT L 316, 25.11.1998

C 77/97 14.10.1998 StoÈ d till det oÈ sterrikiska foÈ retaget LiftgmbH foÈ r
direktinvesteringar i utlandet

C 52/98 22.12.1998 OmstruktureringsstoÈ d till Ergee Textilwerk GmbH
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Spanien

C 52/96 14.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till FAHAVE S.A. och dess
eftertraÈdare

C 32/97 14.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Porcelanas del Norte S.A.L.
[PONSAL] (Navarra)

C 44/97 14.10.1998 StoÈ d till gruppen Magefesa och dess eftertraÈdare

C 68/97 28.10.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r SNIACE S.A.

Frankrike

C 44/96 22.7.1998 Statligt stoÈ d via Consortium de ReÂalisation (CDR) till
foÈ rmaÊn foÈ r en del av SDBO

C 50/97 4.11.1998 Investerings- och omstruktureringsstoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r
La LainieÁre de Roubaix

Italien

C 27/97 13.5.1998 Skattereduktioner enligt lag nr 549/95 inom bil-,
syntetfiber- och varvsindustrin

C 14/97 1.7.1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ retagen Keller SpA och
Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

16.9.1998 AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r kooperativ enligt den
italienska lagen nr 49/85, kallad Marcoralagen

C 55/97 11.11.1998 OÈ kning av stoÈ dnivaÊn foÈ r tvaÊ kontrakt foÈ r ombyggnad
av fartyg

C 90/97 25.11.1998 Kapitaltillskott till foÈ retaget ENIRISORSE SPA

NederlaÈ nderna

C 41/96 21.1.1998 StoÈ d som NederlaÈnderna har beviljat foÈ r byggandet av
en vaÈteperoxidfabrik i Delfzijl

EGT L 171, 17.6.1998

12. AÈ renden i vilka kommissionen har ansett att stoÈ det var ofoÈ renligt med den
gemensamma marknaden och avslutat foÈ rfarandet i artikel 6,4 i beslut 3855/91/EKSG
eller artikel 6,5 i beslut 2496/96/EKSG genom ett negativt beslut

Tyskland

C 60/97 14.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r Eisen- und Stahlwerke RoÈ tzel
GmbH

C 75/97 11.11.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Luxemburg

C 25/94 17.6.1998 StoÈ d till staÊ lsektorn (EKSG) till foÈ rmaÊn foÈ r
ProfilARBED SA foÈ r ett miljoÈ skyddsprogram
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13. AÈ renden i vilka kommissionen har avslutat foÈ rfarandet i artikel 88,2 i EG-foÈ rdraget till
foÈ ljd av att medlemsstaten aÊterkallat den planerade aÊtgaÈrd som foÈ rfarandet avsaÊg

Tyskland

C 34/98 16.9.1998 OmstruktureringsstoÈ d till foÈ retagen Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik
Klessmann GmbH, IMA Wehrmann
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH och Heinrich
Nottmeyer Maschinenfabrik GmbH

C 25/97 20.10.1998 UndsaÈttningsstoÈ d till DoÈ rries Scharmann AG

OÈ sterrike

C 23/98 9.12.1998 Statligt stoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r KNP Leykam

Italien

C 3/97 14.7.1998 Artikel 31 i regionallagen nr 25/93 - aÊtgaÈrder till
foÈ rmaÊn foÈ r bestaÈ llningar - foÈ rlaÈngning av tidsfrister

EGT C 395, 18.12.1998

Luxemburg

C 36/97 11.3.1998 FoU-programmet 1995 och 1996 foÈ r staÊ lkoncernen
ProfilARBED S.A. och ARES S.A

EGT C 125, 23.4.1998

NederlaÈ nderna

C 36/96 22.4.1998 StoÈ d till Philips Electronics N.V. foÈ r utveckling av
halvledarsystem foÈ r multimediatillaÈmpningar.

EGT C 311, 10.10.1998

14. AÈ renden i vilka kommissionen har avslutat foÈ rfarandet i artikel 6,5 i beslut 2496/96/
EKSG till foÈ ljd av att medlemsstaten aÊterkallat den planerade aÊtgaÈrd som foÈ rfarandet
avsaÊg

Tyskland

C 41/98 22.4.1998 MiljoÈ stoÈ d till ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

15. AÈ renden i vilka kommissionen har foÈ reslagit laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 84,1 i EG-
foÈ rdraget

Irland

E 1/98 E 2/98 22.7.1998 Det internationella centret foÈ r finansiella tjaÈnster
(IFSC) och den tullfria flygplatszonen i Shannon
(SCAZ) - irlaÈndsk bolagsskatt (ICT)

EGT C 395, 18,12.98

KONK. RAP. 1998

298 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



FoÈ renade kungariket

E 2/97 1.7.1998 LaÈmpliga aÊtgaÈrder med haÈnsyn till kommissionens
beslut N 31/95 om den saÈrskilda foÈ rnyelsebudgeten
(Single Regeneration Budget) vad gaÈ ller delen om
engelska partnerskaps verksamhet inom
investeringsprogrammet foÈ r partnerskap

16. AÈ renden i vilka kommissionen har noterat att medlemsstaten har godtagit att anpassa
de befintliga aÊtgaÈrderna efter foÈ rslag till laÈmpliga aÊtgaÈrder enligt artikel 88,1 i EG-
foÈ rdraget

Sverige

C 48/97 25.3.1998 StoÈ daÊtgaÈrder till Volvo Lastvagnar AB EGT C 215, 10.7.1998

17. AÈ renden som kommissionen har beslutat att haÈnskjuta till EG-domstolen enligt artikel
88,2 andra stycket i EG-foÈ rdraget

Belgien

C 14/96 14.7.1998 Programmet ""Maribel bis och ter""

18. Andra beslut som kommissionen har fattat

Tyskland

C 52/97 22.7.1998 26:e ramprogrammet foÈ r programmet foÈ r foÈ rbaÈttring
av den regionala ekonomiska strukturen

raÈttelse av beslutet av
den 25.2.1998

N 499/97 14.10.1998 Omstrukturering och privatisering av foÈ retaget
Verpackungszentrum Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-
Wolfen

raÈttelse av beslutet av
den 16.12.1997

NN 9/98 (C 22/98) 28.10.1998 StoÈ d till Kranbau Eberswalde GmbH raÈttelse av beslutet av
den 11.3.1998

NN 104/96, NN 140/96 11.11.1998 StoÈ d till Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE) raÈttelse av beslutet av
den 1.7.1998

C 11/98 16.12.1998 StoÈ d till ADDINOL MineraloÈ l GmbH raÈttelse av beslutet av
den 25.11.1998

Spanien

C 52/96 22.12.1998 OmstruktureringsstoÈ d till FAHAVE S.A. och dess
eftertraÈdare

raÈttelse av beslutet av
den 14.7.1998

Frankrike

N 3/98 29.7.1998 StoÈ d till filmproduktion EGT C 279, 8.9.1998
aÈndring av beslut av
den 3.6.1998

C 47/96 18.11.1998 AÊ tgaÈrder foÈ r finansiellt stoÈ d till CreÂdit Lyonnais:
BedoÈ mning av aÊtergaÊngsklausulen vid baÈttre resultat

bestaÈmmelserna i
artikel 1,3 c i beslutet
av den 20.5.1998
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Italie

N 737/97 25.2.1998 Bidrag foÈ r uppraÈ tthaÊ llande av sysselsaÈ ttningen i
omraÊden enligt artikel 92,3 a

raÈttelse av beslutet av
den 3.12.1997

NN 10/98 (C 16/98) 15.4.1998 StoÈ d som Italien har beslutat tilldela Banco di Sicilia
och Sicilcassa

raÈttelse av beslutet av
den 11.3.1998 EGT C
297, 25.9.1998

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14.10.1998 Refinansiering och aÈndring av aÊtgaÈrderna till foÈ rmaÊn
foÈ r kooperativ enligt den italienska lagen nr 49/85,
kallad Marcoralagen.

raÈttelse av beslutet av
den 16.9.1998

NN 89/98 28.10.1998 StoÈ d till IRI S.p.A. i form av en foÈ rlaÈngning av den
obegraÈnsade statliga garantin: avtalet ""Andreatta/
Van Miert""

avskrivning

N 50/98 Automatiskt stoÈ d raÈttelse av beslutet av
den 9.10.1998

NederlaÈ nderna

NN 28/94 17.6.1998 FoU-stoÈ d till Fokker 70-projektet avskrivning

Sverige

C 48/97 7.4.1998 StoÈ daÊtgaÈrder till Volvo Lastvagnar AB raÈttelse av beslutet av
den 25.3.1998 EGT C
215, 10.7.1998

D Ð FoÈ rteckning oÈ ver statligt stoÈ d inom andra sektorer

1. Inom jordbrukssektorn

1.1. AÈ renden i vilka kommissionen inte har gjort naÊgra invaÈndningar

OÈ sterrike

23.1.1998 STEIERMARK: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSARBETARE (AÈ NDRINGAR)

EGT C 136, 1.5.1998

6.2.1998 NIEDEROÈ STERREICH: AÊ TGAÈ RDER TILL STOÈ D FOÈ R UPPKOÈ P AV
AVELSDJUR AV HANKOÈ N

EGT C 130, 28.4.1998

27.2.1998 KOMPENSATION FOÈ R FOÈ RLUSTER SOM VINODLARE
DRABBATS AV PAÊ GRUND AV FROST

EGT C 181, 12.6.1998

1.4.1998 AÈ NDRINGAR AV TEKNISK NATUR I DET SAÈ RSKILDA
DIREKTIVET OM ATT FRAÈ MJA STRUKTURER OCH
FOÈ RSAÈ LJNING INOM VINSEKTORN

EGT C 188, 17.6.1998

15.4.1998 SALZBURG: REGIONALT FOÈ RSLAG: SKYDD AV GRUNDVATTEN
OCH GRAÈ S OCH OÈ RTER

EGT C 232, 24.7.1998

23.4.1998 STOÈ D TILL FOÈ RSAÈ KRINGSPREMIER (AÈ NDRING) EGT C 232, 24.7.1998
29.4.1998 STEIERMARK: MILJOÈ STOÈ D (REGIONALT PROJEKT) EGT C 266, 25.8.1998

29.4.1998 NIEDEROÈ STERREICH: RENOVERING AV INFRASTRUKTUREN I
BYAR

EGT C 232, 24.7.1998

29.4.1998 ERP-PROGRAMMET (AÈ NDRING) EGT C 232, 24.7.1998

3.6.1998 TYROLEN: FRAÈ MJA AÊ TGAÈ RDER SOM AÈ R AVSEDDA ATT
FOÈ RBAÈ TTRA KVALITETEN OCH HYGIENFOÈ RHAÊ LLANDENA
NAÈ R DET GAÈ LLER MJOÈ LK OCH MJOÈ LKPRODUKTER

EGT C 266, 25.8.1998

30.7.1998 NIEDEROÈ STERREICH: ETABLERINGSSTOÈ D TILL UNGA
JORDBRUKARE

EGT C 329, 27.10.1998

9.9.1998 STOÈ DORDNING TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R INVESTERINGAR OCH
TJAÈ NSTER INOM JORDBRUKSSEKTORN (AÈ NDRINGAR)

EGT C 361, 24.11.1998
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24.9.1998 AÈ NDRING AV PROGRAM 2000 TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
UNDERJORDISKA VATTENRESURSER (FOÈ RLAÈ NGNING AV
GILTIGHETSTIDEN)

EGT C 361, 24.11.1998

Belgien

12.1.1998 ARVODEN OCH INBETALNINGAR TILL BUDGETFONDEN FOÈ R
RAÊ VAROR

EGT C 147, 13.5.1998

13.1.1998 FLANDERN: STOÈ D FOÈ R ºLANDINRICHTINGSWERKENº (STADS-
OCH LANDSKAPSPLANERING SAMT FOÈ RBAÈ TTRING AV DEN
OFFENTLIGA INFRASTRUKTUREN)

24.2.1998 VALLONIEN: SAÈ RSKILDA AÊ TGAÈ RDER FOÈ R NOÈ TKOÈ TT EGT C 136, 1.5.1998
4.5.1998 UTKAST TILL KUNGLIGT DEKRET OM AÊ RLIGA AVGIFTER

FRAÊ N PRODUCENTER AV PRYDNADSVAÈ XTER
EGT C 136, 1.5.1998

8.5.1998 STOÈ D OCH OBLIGATORISKA INBETALNINGAR TILL FONDEN
FOÈ R DJURHAÈ LSA OCH ANIMALIEPRODUKTION INOM
SEKTORN FOÈ R GRISKOÈ TT (AÈ NDRING AV NU BEFINTLIGA
INBETALNINGAR)

EGT C 232, 24.7.1998

8.7.1998 STOÈ D TILL FRUKTSEKTORN EGT C 188, 17.6.1998

4.8.1998 UTKAST TILL KUNGLIGT DEKRET OM ATT FASTSTAÈ LLA
ERSAÈ TTNINGEN FOÈ R UTFAÈ RDANDET AV VAÈ XTSKYDDSINTYG

EGT C 329, 27.10.1998

10.11.98 STOÈ D TILL MARKNADSFOÈ RING AV JORDBRUKSPRODUKTER EGT C 330, 28.10.1998
EGT C 054, 25.2.1999

Tyskland

8.1.1998 THURINGEN: RAÈ NTESUBVENTIONER FOÈ R DRIFTSLAÊ N TILL
JORD- OCH SKOGSBRUKSFOÈ RETAG

EGT C 147, 13.5.1998

8.1.1998 THURINGEN: AÊ TGAÈ RD FOÈ R ATT FRAÈ MJA PRIVAT
KONSULTATION INOM JORDBRUK OCH TRAÈ DGAÊ RDSNAÈ RING

EGT C 147, 13.5.1998

8.1.1998 SACHSEN: AÊ TGAÈ RD FOÈ R ATT UPPMUNTRA INVESTERINGAR
FOÈ R ATT UPPFOÈ RA BYGGNADER FOÈ R DJUR

EGT C 147, 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SALUFOÈ RING AV EKOLOGISKA
PRODUKTER

EGT C 130, 28.4.1998

8.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SUBVENTIONER FOÈ R FOÈ RETAG SOM
BEDRIVER EKOLOGISKT JORDBRUK

EGT C 147, 13.5.1998

17.2.1998 THURINGEN: SAÈ KERHET TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R ETT FOÈ RETAG
FOÈ R BEARBETNING AV FJAÈ DERFAÈ KOÈ TT

EGT C 130, 28.4.1998
EGT C 149, 15.5.1998

17.2.1998 SACHSEN: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA MILJOÈ N PAÊ
JORDBRUK

17.2.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: STOÈ D FOÈ R MILJOÈ VAÈ NLIG
JORDBRUKSPRODUKTION (AÈ NDRINGAR)

EGT C 130, 28.4.1998

24.2.1998 PROGRAM FOÈ R BEFRAÈ MJANDE AV INVESTERINGAR INOM
JORDBRUKSSEKTORN INOM RAMEN FOÈ R RAMPROGRAMMET
1998-2001 FOÈ R AÊ TGAÈ RDER AV GEMENSAMT INTRESSE
ºFOÈ RBAÈ TTRING AV JORDBRUKETS STRUKTUR OCH AV
KUSTSKYDDETº (FOÈ RNYELSE AV BEFINTLIGT STOÈ D)

EGT C 148, 15.5.1998

4.5.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: INVESTERINGSSTOÈ D TILL
KLAUS GMBH

EGT C 266, 25.8.1998

29.5.1998 RHEINLAND-PFALZ: INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II EGT C 266, 25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: UTVECKLA STAÈ DER OCH REGIONER EGT C 321, 20.10.1998.
30.7.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: PROGRAM FOÈ R ATT FRAÈ MJA

INVESTERINGAR I VATTENANLAÈ GGNINGAR
EGT C 329, 27.10.1998

28.8.1998 LAG OM AÈ NDRING AV LAGEN OM FRAÈ MJANDE AV
SKOGSPRODUKTER

EGT C 361, 24.11.1998

24.9.1998 NIEDERSACHSEN: AÊ TGAÈ RDER INOM RAMEN FOÈ R LEADER II EGT C 363, 25.11.1998

24.9.1998 BAYERN: INVESTERINGAR INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN EGT C 361, 24.11.1998

16.10.1998 NIEDERSACHSEN: BYGGANDE AV GEMENSAM
TVAÈ TTANLAÈ GGNING FOÈ R JORDBRUKSFORDON (LEADER II)

EGT C 021, 26.1.1999

21.10.1998 RHEINLAND-PFALZ: FRAÈ MJANDE AV INVESTERINGAR INOM
JORDBRUKSSEKTORN

EGT C 021, 26.1.1999
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27.10.1998 BAYERN: BAYERSKT PROGRAM OM KULTURLANDSKAP
(KULAP-A)

EGT C 021, 26.1.1999

28.10.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: FRAÈ MJANDE AV
INVESTERING I SKOGSINDUSTRIN

EGT C021, 26.1.1999

30.10.1998 BAYERN: STOÈ D TILL JORDBRUK I BERGSOMRAÊ DEN EGT C 047, 20.2.1999
30.11.1998 SACHSEN: FRAÈ MJA MILJOÈ VAÈ NLIGA PRODUKTIONSMETODER

INOM JORDBRUKET I HAMBURG
EGT C 047, 20.2.1999

11.12.1998 SACHSEN-ANHALT: DIREKTIV OM BEVILJANDE AV BIDRAG
FOÈ R FRAÈ MJANDE AV REGIONAL UTVECKLING Ð DEL SOM
AVSER JORDBRUKSSEKTORN

EGT C 047, 20.2.1999

11.12.1998 RHEINLAND-PFALZ: PROGRAMMET LEADER II EGT C 060, 2.3.1999
21.12.1998 SACHSEN: FRAÈ MJA AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA

AVYTTRINGEN AV JORDBRUKSPRODUKTER
EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 BAYERN: FOÈ RBAÈ TTRING AV JORDBRUKSSTRUKTURER Ð RAIN
AM LECH

EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: FRAÈ MJANDE AV EKOLOGISKT
JORDBRUK

EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: AÊ TGAÈ RDER INOM RAMEN FOÈ R
LEADER II

EGT C 047, 20.2.1999

Danmark

23.1.1998 STOÈ D FOÈ R KONSULTATION INOM SKOGSBRUKET EGT C 130, 28.4.1998

23.1.1998 STOÈ D FOÈ R UTVECKLING OCH SKOÈ TSEL AV SKOG EGT C 130, 28.4.1998
24.2.19988 FOÈ RBAÈ TTRING AV EFFEKTIVITETEN AV

JORDBRUKSSTRUKTURER STOÈ D FOÈ R UTVECKLINGSPROJEKT
FOÈ R EKOLOGISKT JORDBRUK OCH FISKERI

EGT C 149, 15.5.1998

20.8.1998 AVGIFTER PAÊ BEKAÈ MPNINGSMEDEL OCH STOÈ D INOM
JORDBRUKSSEKTORN Ð AÈ NDRING AV EN BEFINTLIG
STOÈ DORDNING TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R MILJOÈ N

EGT C 329, 27.10.1998

28.10.1998 ERSAÈ TTNING FOÈ R FOÈ RLUSTER TILL FOÈ LJD AV
FOÈ REBYGGANDE OCH BEKAÈ MPNING AV
HUSDJURSSJUKDOMAR

EGT C 021, 26.1.1999

Spanien

5.2.1998 ASTURIEN: STOÈ D FOÈ R NY MASKIN- OCH
UTRUSTNINGSTEKNOLOGI INOM JORDBRUKET

EGT C 136, 1.5.1998

17.2.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ D TILL HJAÈ LP VID
BOSKAPSMARKNADER

EGT C 149, 15.5.1998

17.2.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ DAÊ TGAÈ RDER TILL INDUSTRIALISERING
OCH MARKNADSFOÈ RING AV JORDBRUKSPRODUKTER OCH
LIVSMEDEL

EGT C 149, 15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: OMSTRUKTURERING AV VINODLINGAR SOM
DRABBATS AV TORKA

EGT C 149, 15.5.1998

25.2.1998 BALEARES: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSPRODUKTION

EGT C 188, 17.6.1998

27.2.1998 LA RIOJA: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R KOOPERATIV INOM
JORDBRUKSSEKTORN

EGT C 181, 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R FOÈ RBAÈ TTRINGAR INOM
JORDBRUKSPRODUKTION

EGT C 181, 12.6.1998

19.3.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ D TILL BOSKAPSUPPFOÈ DARE EGT C 188, 17.6.1998

19.3.1998 STRUKTURFOÈ RBAÈ TTRINGAR INOM PRODUKTION OCH
SALUFOÈ RING AV POTATIS

EGT C 188, 17.6.1998

26.3.1998 KANTABRIEN: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSKOOPERATIV

EGT C 188, 17.6.1998

7.4.1998 KASTILIEN-LEON: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
KOOPERATIV OCH PRODUCENTSAMMANSLUTNINGAR

EGT C 181, 12.6.1998

23.4.1998 KASTILIEN-LA MANCHA: STOÈ D TILL BEARBETNING OCH
SALUFOÈ RING AV JORDBRUKETS LIVSMEDELSPRODUKTER

EGT C 232, 24.7.1998
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23.4.1998 KASTILIEN-LA MANCHA: STOÈ D TILL JORDBRUKSKOOPERATIV EGT C 232, 24.7.1998
29.4.1998 KASTILIEN-LA MANCHA: STOÈ D TILL CERTIFIERINGSORGAN

OCH BRANSCHORGANISATIONER
EGT C 232, 24.7.1998

4.5.1998 KANTABRIEN: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSFOÈ RETAG

EGT C 266, 25.8.1998

29.5.1998 MADRID: ZOOTEKNISKA STOÈ DAÊ TGAÈ RDER EGT C 266, 25.8.1998

3.6.1998 GALICIEN: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSKOOPERATIV

EGT C 266, 25.8.1998

16.6.1998 STOÈ DAÊ TGAÈ RDER INOM JORDBRUKSSEKTORN EGT C 321, 20.10.1998

24.6.1998 KANTABRIEN: SYSTEM MED STOÈ D PAÊ REGIONAL NIVAÊ FOÈ R ATT
SKYDDA MILJOÈ N

EGT C 321, 20.10.1998

24.6.1998 MADRID: INVESTERINGSSTOÈ D TILL JORDBRUKET
LIVSMEDELSINDUSTRIN

EGT C 321, 20.10.1998

1.7.1998 MADRID: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R BERGSOMRAÊ DEN EGT C 321, 20.10.1998

20.7.1998 KANARIEOÈ ARNA: STOÈ DAÊ TGAÈ RDER INOM MJOÈ LKSEKTORN EGT C 329, 27.10.1998
22.7.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ D FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA

BEVATTNINGSANLAÈ GGNINGAR
EGT C 329, 27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: STOÈ DAÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA
JORDBRUKSPRODUKTIONEN

EGT C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: FOÈ RBAÈ TTRA INFRASTRUKTURERNA FOÈ R
HUSDJURSAVEL PAÊ UPPFOÈ DNINGSANLAÈ GGNINGARNA

EGT C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: SKYDDA OCH FRAÈ MJA KVALITETEN PAÊ
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 363, 25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: STOÈ D TILL KONSERVINDUSTRIN EGT C 330, 28.10.1998

4.8.1998 VALENCIA: STOÈ DAÊ TGAÈ RDER FOÈ R UTBILDNING INOM
JORDBRUKSSEKTORN

EGT C 330, 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
JORDBRUKSFOÈ RETAG

4.8.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ DAÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
APPACALE SA.

EGT C 330, 28.10.1998

21.9.1998 KATALONIEN: STOÈ D TILL TILLVERKNING AV
MJOÈ LKPRODUKTER

EGT C 361, 24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: STOÈ D TILL BEARBETNING OCH SALUFOÈ RING AV
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 361, 24.11.1998

28.10.1998 EKONOMISKA STOÈ DAÊ TGAÈ RDER FOÈ R
JORDBRUKSFOÈ RENINGAR

EGT C 021, 26.1.1999

28.10.1998 STOÈ D FOÈ R FOÈ RBAÈ TTRINGAR AV VILLKOREN FOÈ R
BEARBETNING OCH SALUFOÈ RING AV
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 024, 29.1.1999

6.11.1998 KATALONIEN: STOÈ D TILL SMAÊ OCH MEDELSTORA FOÈ RETAG EGT C 016, 21.1.1999

10.11.1998 VALENCIA: STOÈ D FOÈ R SANERING AV CITRUSFRUKTODLINGAR EGT C 016, 21.1.1999

17.11.1998 KASTILIEN-LEON: STOÈ D TILL AÊ TERPLANTERING AV
VINSTOCKAR

EGT C 047, 20.2.1999

21.12.1998 MADRID: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R FOÈ RETAG EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIEN: STOÈ D TILL FOÈ RETAGET INDULERIDA SA EGT C 060, 2.3.1999
21.12.1998 MADRID: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R FOÈ RENINGAR FOÈ R INTEGRERAD

BEKAÈ MPNING INOM JORDBRUKET
EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIEN: STOÈ D TILL FOÈ RETAGET AZUCARES ESPECIALES
S.A.

EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 LA RIOJA: PILOTPROGRAM FOÈ R
PRODUCENTSAMMANSLUTNINGAR

EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIEN: STOÈ D TILL FOÈ RETAGET AGROLES SCCL EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 GALICIEN: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ARRENDATORERS
FASTIGHETSFOÈ RVAÈ RV

EGT C 047, 20.2.1999
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Frankrike

28.4.1998 STOÈ D OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONEL DES
SEMENCES,

EGT C 232, 24.7.1998

4.8.1998 GRAINES ET PLANTS (GNIS Ð NATIONELLA
BRANSCHORGANISATIONEN

EGT C 330, 28.10.1998

21.9.1998 FOÈ R UTSAÈ DE, FROÈ N OCH VAÈ XTER)

FOÈ RLAÈ NGNING AV BESTAÈ MMELSEN OM STOÈ D TILL BNIC EGT C 361, 24.11.1998

23.10.1998 FOÈ RNYELSE AV BESTAÈ MMELSEN OM STOÈ D TILL CTIFL,
(CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONEL DES FRUITS ET
LEGUMES) KVALITETSFRAÈ MJANDE STOÈ D FOÈ R SVIN I
BERGSOMRAÊ DEN Ð FOÈ RLAÈ NGNING AV GAÈ LLANDE AÊ TGAÈ RD
UTAN AÈ NDRING

EGT C 016, 21.1.1999

Finland

24.2.1998 KAMPANJ FOÈ R EKOLOGISKA PRODUKTER EGT C 149, 15.5.1998

30.9.1998 STOÈ DORDNING FOÈ R BEARBETNING OCH SALUFOÈ RING AV
JORDBRUKSPRODUKTER (AÊ LAND)

EGT C 021, 26.1.1999

14.10.1998 STOÈ D FOÈ R AÊ TGAÈ RDER PAÊ SKOGSOMRAÊ DET (AÊ LAND) EGT C 021, 26.1.1999

Grekland

26.2.1998 STOÈ D FOÈ R FINANSIERING AV INFRASTRUKTUR FOÈ R
FORSKNING INOM RAMEN FOÈ R GEMENSKAPSINITIATIVET
INTERREG II

EGT C 149, 15.5.1998

1.4.1998 AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R BOMULLSPRODUCENTER TILL
FOÈ LJD AV SKADOR ORSAKADE AV OÈ VERSVAÈ MNINGAR UNDER
1997

EGT C 188 , 17.6.1998

1.4.1998 AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R ODLINGAR SOM DRABBATS AV
REGN, FROST OCH TORKA UNDER 1997

EGT C 232 , 24.7.1998

1.4.1998 AÊ TGAÈ RDER TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R PRODUCENTER SOM UNDER
1996 DRABBATS AV OÈ VERSVAÈ MNINGAR OCH OVAÈ DER

EGT C 188, 17.6.1998

29.5.1998 AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT HJAÈ LPA JORDBRUKSFOÈ RETAG SOM
DRABBATS AV OGYNNSAMMA VAÈ DERLEKSFOÈ RHAÊ LLANDEN
UNDER 1997 (REGN,

EGT C 266, 25.8.1998

4.6.1998 OÈ VERSVAÈ MNING, FROST) EGT C 266, 25.8.1998
14.8.1998 KOMPLETTERANDE AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT GYNNA UNGA

JORDBRUKARE ERSAÈ TTNING FOÈ R FOÈ RLUSTER I SAMBAND
MED SVAÊ RA

EGT C 330, 28.10.1998

28.10.1998 VAÈ DERLEKSFOÈ RHAÊ LLANDEN 1997 OCH 1998
KOMPENSATION TILL PRODUCENTER TILL FOÈ LJD AV
BAKTERIEANGREPP

EGT C 016, 21.1.1999

6.11.1998 PAÊ POTATIS

STOÈ D TILL JORDBRUK SOM I MARS-APRIL 1998 DRABBADES AV EGT C 016, 21.1.1999

10.11.1998 OGYNNSAMMA VAÈ DERFOÈ RHAÊ LLANDEN (REGN,
OÈ VERSVAÈ MNINGAR,

EGT C 021, 26.1.1999

FROST, SNOÈ ) ATT KOMPENSERA JORDBRUKARE SOM 1997
DRABBADES AV SVAÊ RA BRAÈ NDER

Italien

8.1.1998 REKLAMKAMPANJER FOÈ R JORDBRUKSPRODUKTER EGT C 147, 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA-ROMAGNA: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA
KVALITETEN I SEKTORN FOÈ R JORDBRUKSLIVSMEDEL

EGT C 147, 13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: STOÈ D TILL SAMMANSLUTNINGAR AV EKOLOGISKA
ODLARE

EGT C 130, 28.4.1998
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6.2.1998 SICILIEN: STOÈ D FOÈ R MARKFOÈ RBAÈ TTRINGSARBETEN OCH
UPPFOÈ RANDE AV JORDBRUKSBYGGNADER

EGT C 147, 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: NORMER FOÈ R ATT UTVECKLA EKOLOGISKT
LANTBRUK

EGT C 149, 15.5.1998

17.2.1998 REKLAM FOÈ R JORDBRUKSSEKTORN EGT C 149, 15.5.1998
24.2.1998 BRANSCHOÈ VERGRIPANDE AVTAL FOÈ R BEARBETNING AV

POTATIS (1997)
EGT C 149, 15.5.1998

17.3.1998 FRIULI-VENEZIA GIULIA: AÊ TERFINANSIERING AV VISSA
STOÈ DAÊ TGAÈ RDER

EGT C 181, 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIET: STOÈ D TILL INKOÈ P AV KOR OCH KVIGOR EGT C 232, 24.7.1998

20.4.1998 FRIULI-VENEZIA GIULIA: REGIONALA AÊ TGAÈ RDER INOM
JORDBRUKET

EGT C 232, 24.7.1998

23.4.1998 TOSKANA: REGIONALT PROGRAM FOÈ R ATT SKYDDA RELIKTA
ARTER

EGT C 232, 24.7.1998

29.4.1998 TOSKANA: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT UNDERLAÈ TTA FOÈ R UNGA ATT
ETABLERA SIG INOM JORDBRUKET OCH ATT FAÊ TILLGAÊ NG
TILL

EGT C 232, 24.7.1998

7.5.1998 JORDBRUKSTJAÈ NSTER SAMT FOÈ R LANDSBYGDSSTOÈ D EGT C 188, 17.6.1998

2.6.1998 STOÈ D TILL PROJEKTET RISO 2000

NATIONELLT PROGRAM FOÈ R BOSKAPSUPPFOÈ DARE VARS
BESAÈ TTNING

EGT C 232, 24.7.1998

DRABBATS AV BSE

4.6.1998 SARDINIEN: RAÈ DDNINGS- OCH OMSTRUKTURERINGSSTOÈ D EGT C 270, 29.8.1998
2.7.1998 AGROMONETAÈ RT STOÈ D EGT C 321, 20.10.1998

3.7.1998 CAMPOSOLA-PROJEKTET EGT C 329, 27.10.1998

22.7.1998 AOSTADALEN: INVESTERINGSSTOÈ D FOÈ R JORDBRUKSFOÈ RETAG EGT C 329, 27.10.1998

24.7.1998 VENETIEN: PROGRAM FOÈ R ATT FOÈ REBYGGA OCH FOÈ RBAÈ TTRA
LAGUNA VENETAS AVRINNINGSOMRAÊ DE Ð INSATSER PAÊ
JORDBRUKSOMRAÊ DET OCH NAÈ R DET GAÈ LLER UPPFOÈ DNING

EGT C 329, 27.10.1998

30.7.1998 SICILIEN: AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT SKYDDA VILDA DJUR OCH
BESTAÈ MMELSER OM JAKT (ARTIKEL 6 I REGIONAL LAG NR 33
AV DEN 1 SEPTEMBER 1997)

EGT C 329, 27.10.1998

7.8.1998 STOÈ D TILL PROJEKTET PARMACOTTO Ð INTERVENTION RIS EGT C 361 , 24.11.1998

7.8.1998 PROJEKTET ºUNIBON SALUMIº EGT C 330, 28.10.1998

20.8.1998 LIGURIEN: STOÈ D TILL JORDBRUKSFOÈ RETAG I SAMBAND MED
GEMENSKAPSINITIATIV Ð LEADER II

EGT C 329, 27.10.1998

22.9.1998 PIEMONTE: STOÈ D TILL INVESTERINGAR FOÈ R BEARBETNING
AV JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 363, 25.11.199

30.9.1998 STOÈ D TILL PROJEKTET QUARGENTAN Ð INSATS AV RIS EGT C 021, 26.1.1999
2.10.1998 REKLAM- OCH MARKNADSFOÈ RINGSINSATSER TILL STOÈ D FOÈ R

KVALITETSVIN
EGT C 021, 26.1.1999

16.10.1998 MARCHE: FOÈ RESKRIFTER FOÈ R EKONOMISK UTVECKLING,
SKYDD SAMT FOÈ RBAÈ TTRINGAR I BERGSOMRAÊ DEN

EGT C 021, 26.1.1999

16.10.1998 MARCHE: EKOLOGISKT JORDBRUK EGT C 021, 26.1.1999

21.10.1998 SARDINIEN: TILLAÈ MPNING AV ARTIKEL 12.3 I FOÈ RORDNING
(EG) NR 950/97

EGT C 016, 21.1.1999

28.10.1998 EMILIA-ROMAGNA: GARANTIFOÈ RENINGAR INOM
JORDBRUKET

EGT C 016, 21.1.1999

23.11.1998 SICILIEN: SKYDDSAÊ TGAÈ RDER FOÈ R VILD FAUNA SAMT
JAKTREGLERING (REGIONAL LAG NR 33 AV DEN 1 SEPTEMBER
1997, FOÈ RUTOM ARTIKEL 6)

EGT C 021, 26.1.1999

8.12.1998 TOSKANA: SAÈ LJFRAÈ MJANDE AÊ TGAÈ RDER FOÈ R
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 047, 20.2.1999

8.12.1998 TOSKANA: STOÈ D TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R PRODUKTIONEN AV
KVALITETSPRODUKTER INOM JORDBRUKSSEKTORN

EGT C 47, 20.2.1999

14.12.1998 LIGURIEN: NYA BESTAÈ MMELSER FOÈ R BERGSOMRAÊ DEN EGT C 060, 2.3.1999

21.12.1998 SPECIALPROJEKT NR 33 (F. D. AGENSUD) EGT C 060, 2.3.1999

22.12.1998 APULIEN: KORTFRISTIGA SUBVENTIONERADE DRIFTSLAÊ N
TILL JORDBRUKSFOÈ RETAG

EGT C 047, 20.2.1999

30.12.1998 MARCHE: STOÈ D TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R UNGA JORDBRUKARE EGT C 060, 2.3.1999
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Irland

23.4.1998 ERSAÈ TTNING FOÈ R FOÈ RLUSTER ORSAKADE AV OVAÈ DER
UNDER 1997

EGT C 232, 24.7.1998

17.11.1998 NATIONELLT PROGRAM FOÈ R ETABLERINGSSTOÈ D TILL UNGA
JORDBRUKARE

EGT C 047, 20.2.1999

8.12.1998 KOMPENSATION FOÈ R FOÈ RLUSTER AV FODER EGT C 047, 20.2.1999

21.12.1998 STOÈ D TILL AVLIVNING AV BOSKAP SOM AÈ R DIOXINFOÈ RGIFTAT

Luxemburg

30.1.1998 BIDRAG FOÈ R VAÊ RD AV NATUR OCH LANDSKAP. AÊ TGAÈ RDER
SOM INTE OMFATTAS AV DEN MEDFINANSIERING SOM AVSES I
FOÈ RORDNING (EEG) NR 2078/92

EGT C 81, 12.6.1998

NederlaÈ nderna

20.1.1998 AÈ NDRING AV SKATTELIKNANDE AVGIFTER FOÈ R
FINANSIERING AV BEFINTLIGA STOÈ D FOÈ R FORSKNING INOM
SEKTORN FOÈ R DJURFODER

EGT C 147, 13.5.1998

17.2.1998 STOÈ D OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER FOÈ R ATT
FOÈ REBYGGA OCH BEKAÈ MPA NOÈ TKREATURSJUKDOMAR OCH
FOÈ R FORSKNING INOM MJOÈ LKSEKTORN

EGT C 147, 13.5.1998

17.2.1998 STOÈ D OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER FOÈ R ATT BEKAÈ MPA
SJUKDOMAR INOM SVINSEKTORN

EGT C 147, 13.5.1998

17.2.1998 STOÈ D OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER FOÈ R
MARKNADSFOÈ RING AV MJOÈ LK OCH MJOÈ LKPRODUKTER

EGT C 136, 1.5.1998

18.2.1998 STOÈ D FOÈ R FOÈ RSAÈ KRINGAR MOT VAÈ XT- OCH DJURSJUKDOMAR
OCH OGYNNSAMT VAÈ DER

EGT C 136, 1.5.1998

4.2.1998 STOÈ D FOÈ R ANNAN ANVAÈ NDNING AV SPAÊ NADSLINFIBRER OCH
RINGBLOMSOLJA AÈ N SOM LIVSMEDEL

EGT C 136, 1.5.1998

24.2.1998 STOÈ D TILL FORSKNING OM ANNAN ANVAÈ NDNING AV
VAÈ XTPRODUKTER AÈ N SOM LIVSMEDEL

EGT C 136, 1.5.1998

24.2.1998 STOÈ D OCH SKATTELIKNANDE AVGIFTER FOÈ R FORSKNING OCH
REKLAM INOM KALVKOÈ TTSSEKTORN Ð AÈ NDRING AV ETT
BEFINTLIGT STOÈ D (N 98/93)

EGT C 136, 1.5.1998

24.2.1998 UPPKOÈ PSORDNING FOÈ R GRISSEKTORN EGT C 136, 1.5.1998

13.3.1998 FOÈ RSOÈ K MED BIDRAG OCH AVGIFTER I FRAÊ GA OM ATT
REDOVISA UPPGIFTER OM MINERALER

EGT C 181, 12.6.1998

29.7.1998 TILLFAÈ LLIG ORDNING FOÈ R PRIVAT FOÈ RVALTNING AV
NATURMILJOÈ ER

EGT C 329 , 27.10.1998

31.8.1998 INDIVIDUELLA PROJEKT (UTVECKLING I
LANDSBYGDSOMRAÊ DEN)

EGT C 361, 24.11.1998

1.9.1998 OÈ VERTAGANDE AV ºPRODUCTSCHAP TUINBOUWº AV
AÊ TGAÈ RDER HANDHAVDA AV ºLANDBOUWSCHAPº

EGT C 329, 27.10.1998

30.10.1998 SOCIO-EKONOMISK PLAN FOÈ R GRISUPPFOÈ DNING EGT C 021, 26.1.1999

3.11.1998 INSATSERS OÈ VERGAÊ NG FRAÊ N LANDBOUWSCHAP TILL
HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW (HPA)

EGT C 021, 26.01.1999

10.11.1998 FONDER FOÈ R STAÈ RKELSEPOTATIS, SKYDD AV
STAÈ RKELSEPOTATIS

EGT C 021, 26.1.1999

18.11.1998 EKONOMISKT STOÈ D INOM RAMEN FOÈ R SVINSEKTORNS
OMSTRUKTURERING

EGT C 016, 21.1.1999

7.12.1998 STOÈ D TILL ETT JORDBRUKSFORSKNINGSINSTITUT EGT C 047, 20.2.1999

21.12.1998 ENGAÊ NGSAÊ TGAÈ RD FOÈ R BORTSKAFFANDE AV FOÈ RORENADE
CITRUSPELLETAR OCH FODER

EGT C 047 , 20.2.1999
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Portugal

12.1.1998 STOÈ D FOÈ R FRAÈ MJANDE AV REGIONALA
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 147, 13.5.1998

15.10.1998 AÈ NDRING AV PROGRAMMET LEADER II EGT C 021, 26.1.1999

26.10.1998 STOÈ D FOÈ R JORDBRUKSFOÈ RETAG SOM DRABBATS AV
OÈ VERSVAÈ MNINGARNA I OKTOBER OCH NOVEMBER 1997

EGT C 021, 26.1.1999

30.12.1998 REKLAMAÊ TGAÈ RDER FOÈ R FRUKT OCH GROÈ NSAKER EGT C 042, 17.2.1999

Sverige

8.1.1998 FRAÈ MJANDE AV BIOLOGISK MAÊ NGFALD PAÊ ODLINGSBAR
MARK (AÈ NDRING I MILJOÈ PROGRAMMET)

EGT C 147, 13.5.1998

26.2.1998 AGROMONETAÈ R KOMPENSATION EGT C 149, 15.5.1998

14.9.1998 AÈ NDRING AV PROGRAMMET FOÈ R MILJOÈ AÊ TGAÈ RDER INOM
JORDBRUKET Ð LOKALA RASER SOM HOTAS AV UTROTNING

EGT C 361, 24.11.1998

FoÈ renade Kungariket

2.3.1998 AGROMONETAÈ R KOMPENSATION EGT C 149, 15.5.1998

23.4.1998 AGROMONETAÈ R KOMPENSATION Ð STOÈ DORDNINGEN FOÈ R
FAÊ R

EGT C 188, 17.6.1998

29.5.1998 MOORLANDSYSTEMET EGT C 266, 25.8.1998

1.7.1998 PROGRAM FOÈ R ATT SKYDDA MILJOÈ MAÈ SSIGT KAÈ NSLIGA
OMRAÊ DEN (AÈ NDRING)

EGT C 321, 20.10.1998

24.7.1998 PROGRAM FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA JORDBRUKSEGENDOMAR
OCH LANDSKAPET (FARM AND COUNTRYSIDE ENHANCEMENT
SCHEME)

EGT C 329, 27.10.1998

14.8.1998 STOÈ D FOÈ R FRAÈ MJANDE AV SKOGAR OCH SKOGSPRODUKTER Ð
AÈ NDRING (WOODLAND GRANT SCHEME)

EGT C 361, 24.11.1998

22.9.1998 NORDIRLAND: SKYDD FOÈ R OCH MARKNADSFOÈ RING AV
LIVSMEDELSPRODUKTER

EGT C 330, 28.10.1998

28.10.1998 ERSAÈ TTNING FOÈ R TVAÊ NGSSLAKT AV SCRAPIESMITTADE FAÊ R
OCH

EGT C 021, 26.1.1999

30.11.1998 GETTER
SKOTTLAND: BRAÊ DSKANDE STOÈ D TILL FOÈ LJD AV DAÊ LIGA

EGT C 047, 20.2.1999

21.12.1998 ATMOSFAÈ RISKA FOÈ RHAÊ LLANDEN EGT C 060, 2.3.1999

30.12.1998 STOÈ D TILL NOÈ TKOÈ TTSSEKTORN
AGROMONETAÈ RT KOMPENSSATIONSSTOÈ D Ð AÈ NDRING AV
NOÈ TKOÈ TTSORDNINGEN

EGT C 047, 20.2.1999

1.2. AÈ renden i vilka foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget har inletts

Belgien

10.11.1998 FLANDERN: MARKNADSFOÈ RING AV JORDBRUKSPRODUKTER

Tyskland

30.3.1998 STOÈ D FOÈ R MARKFOÈ RVAÈ RV I OÈ STTYSKLAND EGT C 215, 10.7.1998

Frankrike

2.12.1998 STOÈ D TILL SVINPRODUKTION
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Grekland

20.5.1998 STOÈ D TILL AÊ TERBETALNING AV SKULDER TILL KOOPERATIV
OCH ANDRA FOÈ RETAG

10.11.1998 STOÈ D TILL PRODUCENTER AV FRUKT OCH GROÈ NSAKER VARS
GROÈ DOR SKADADES AV AÊ KERMOÈ SS SOMMAREN 1997

EGT C 396, 19.12.1998

4.12.1998 STOÈ D TILL UNGA JORDBRUKARE OCH NYETABLERADE
JORDBRUKARE FOÈ R ATT TAÈ CKA KOSTNADERNA FOÈ R
KORTFRISTIGA KREDITER

EGT C 022, 27.1.1999

Italien

12.1.1998 LIGURIEN: STOÈ D TILL JORDBRUKSKOOPERATIV EGT C 101, 3.4.1998
12.2.1998 AOSTADALEN: STOÈ D TILL SEKTORN FOÈ R PRODUKTION,

BEARBETNING OCH SALUFOÈ RING AV
JORDBRUKSPRODUKTER

EGT C 085, 20.3.1998

13.2.1998 SICILIEN: STOÈ D SAMT TILLAÈ MPNING AV VISSA
STOÈ DORDNINGAR INOM SEKTORN FOÈ R PRODUKTION,
BEARBETNING OCH SALUFOÈ RING AV

EGT C 086, 21.3.1998

JORDBRUKSPRODUKTER EGT C 100, 2.4.1998

8.5.1998 INVESTERINGSSTOÈ D FOÈ R INKOÈ P AV MASKINER OCH TEKNISK EGT C 206, 2.7.1998
UTRUSTNING
STOÈ D TILL CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL
AÈ NDRINGAR I GARANTIFOND FOÈ R SMAÊ OCH MEDELSTORA
FOÈ RETAG

EGT C 245, 5.8.1998

17.8.1998 SOM OMFATTAS AV MAÊ L 1 Ð ARTIKEL 2 I LAG NR 341 AV DEN
8 AUGUSTI 1995 OCH TILLAÈ MPNINGSBESTAÈ MMELSE

EGT C 309/98, 9.10.1998

29.9.1998 VENETO: STOÈ D FOÈ R KORTFRISTIGA KREDITER MED
SUBVENTIONERAD RAÈ NTA INOM JORDBRUKSSEKTORN
TOSKANA: STOÈ D TILL BEVARANDE OCH FOÈ RBAÈ TTRANDE AV
NOÈ TKREATURSRASEN ºCHIANINAº

EGT C 390, 15.12.1998

Irland

25.2.1998 STOÈ D TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R SJOÈ TRANSPORT AV LEVANDE
BOSKAP FRAÊ N IRLAND TILL EUROPEISKA KONTINENTEN

EGT C 142, 7.5.1998

Portugal

20.8.1998 STOÈ D FOÈ R OMSTRUKTURERING OCH PRIVATISERING AV EPAC
OCH SILOPOR

EGT C 363, 25.11.1998

1.3. AÈ renden i vilka foÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget har avslutats med ett positivt beslut

Italien

24.6.1998 LIGURIEN: STOÈ D TILL JORDBRUKSKOOPERATIV EGT L 117, 5.5.1999

26.10.1998 RAVENNA: STOÈ D TILL AGRITERMINALE S.P.A. REGIONAL LAG
NR 236/93

20.11.1998 MOLISE: STOÈ D TILL KOOPERATIV
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1.4. AÈ renden i vilka kommissionen har fattat ett villkorat beslut enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget

Italien

17.8.1998 REGIONALSTOÈ D

27.10.1998 STOÈ D FOÈ R INKOÈ P AV NYA MASKINER

1.5. AÈ renden i vilka kommissionen har fattat ett slutligt negativt beslut enligt artikel 88.2 i EG-
foÈ rdraget

Tyskland

2.7.1998 FRAÈ MJANDE AV AÊ TGAÈ RDER FOÈ R ATT FOÈ RBAÈ TTRA
AVYTTRINGEN AV JORDBRUKSPRODUKTER

EGT 060, 9.3.1999;

OÈ sterrike

27.10.1998 STOÈ D TILL FOÈ RETAGET AGRANA STAERKE GMBH

Spanien

14.12.1998 STOÈ D TILL FOÈ RETAGET HIJOS DE ANDRES MOLINA S. A.
HAMSA

Grekland

1.9.1998 STOÈ D TILL LINSODLARNA I LAÈ NET LEVKAÂ DA EGT L 032, 5.2.1999

Italien

29.7 199 LAZIO: STOÈ D TILL FOÈ RMAÊ N FOÈ R JORDBRUKSGROÈ DOR EGT L 086, 30.3.1999

6.8.1998 SICILIEN: INITIATIV FOÈ R ATT STOÈ DJA OCH OÈ KA VAÈ RDET AV
CITRUSFRUKTPRODUKTION

1.6. AÈ renden i vilka kommissionen har granskat en befintlig stoÈ dordning enligt artikel 88.2

Sverige

14.10.1998 BEFRIELSE FRAÊ N ENERGI- OCH KOLDIOXIDSKATT FOÈ R
FOÈ RETAGET AGROETANOL

1.7. RaÊdets beslut enligt artikel 88.2 i EG-foÈ rdraget

RAÊ DETS BESLUT OM DEN GREKISKA REGERINGENS OÈ VERTAGANDE AV VISSA JORDBRUKS-
FOÈ RETAGS SKULDER TILL DEN GREKISKA LANTBRUKSBANKEN
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2. Inom fiskesektorn

2.1. StoÈ daÈrenden som kommissionen utan att inleda granskningsfoÈ rfarandet i artikel 88.2 i EG-
foÈ rdraget har ansett vara foÈ renliga med den gemensamma marknaden

Tyskland

N 603/97 12.3.1998 StoÈ d till investeringar i raÈkfabrik C 146,

12.5.1998
N 847/98 06.3.1998 DirektfoÈ rsaÈ ljning C 107, 7.4.1998

N 22/B/98 15.6.1998 StoÈ d foÈ r att fraÈmja salufoÈ ringen av fiskeriprodukter i
Mecklenburg-Vorpommern

C 236, 28.7.1998

N 44/98 5.6.1998 StoÈ d foÈ r att foÈ rbaÈttra villkoren foÈ r beredning och salufoÈ ring av
fiskeriprodukter, Gottfried Friedrichs 4 G, Hamburg

C 213, 9.7.1998

N 194/98 15.6.1998 StoÈ d till foÈ retaget GuÈ nter Ewald, Husum och till
fiskekooperativet Fehmarn foÈ r att modernisera och foÈ rbaÈttra
villkoren foÈ r bearbetning och salufoÈ ring av fiskeriprodukter,
Schleswig-Holstein

C 236, 28.7.1998

N 476/98 17.11.1998 Statligt stoÈ d foÈ r fraÈmjande av fiske, Rheinland-Pfalz

Belgien

N 365/97 11.2.1998 Investerings- och etableringsstoÈ d inom sektorn foÈ r fiske och
vattenbruk

C 103/98, 4.4.1998

Danmark

N 73/98 12.3.1998 StoÈ d till byggande av fiskefartyg C 111, 9.4.1998

N 74/98 3.4.1998 StoÈ d till modernisering och foÈ rbaÈttring av fiskefartyg C 156, 21.5.1998

N 574/97 16.1.1998 Fonder som finansieras genom skatteliknande avgifter C 051, 18.2.1998

Spanien

N 180/98 20.8.1998 TillfaÈ lligt upphoÈ rande med fiske med snoÈ rpvad och traÊ l i
omraÊdet Murcia

C 308, 8.10.1998

N 219/98 24.7.1998 StoÈ d till aÊtgaÈrder foÈ r tillfaÈ lligt upphoÈ rande med fiske C 308, 8.10.98

N 265/98 9.7.1998 InvesteringsstoÈ d foÈ r uppfoÈ rande, modernisering samt
anpassning till den tekniska utvecklingen av
vattenbruksanlaÈggningar (Galicien)

C 308, 8.10.1998

N 304/98 4.8.1998 FoÈ rnyelse och modernisering av fiskeflottan (Galicien) C 308, 8.10.1998

N 144/A/
96

23.1.1998 Regionala stoÈ dordningar till investeringar och drift (aÈndring av
den ekonomiska och fiskala ordningen (REF) paÊ KanarieoÈ arna)

Finland

N 173/98 24.7.1998 Statligt stoÈ d foÈ r laxfisket (AÊ land)

Frankrike

NN 146/
95

06.7.1998 StoÈ d till modernisering av gemensamma landningsutrymmen
samt till uppfoÈ rande av en fiskeauktion

C 253, 12.08.1998
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Grekland

N 660/97 2.3.1998 GenomfoÈ rande av det operativa programmet PESCA 1994-1999 C 111, 9.4.1998

N 86/B/98 20.7.1998 StoÈ d till foÈ rmaÊn foÈ r unga fiskare C 330, 28.1.1998

Irland

N 306/98 30.7.1998 KoÈ p av begagnade fiskefartyg C 330, 28.10.1998

N 343/98 30.7.1998 AÊ tgaÈrder naÈr det gaÈ ller fiske efter vitfisk C 330, 28.10.1998
N 407/98 27.8.1998 StoÈ d till fortbildning inom sillfiskeindustrin C 330, 28.10.1998

Italien

334/A/96 2.3.1998 StoÈ d till fiskkonservfabriker foÈ r att anlaÈgga vattenreningssystem
(Sicilien)

C 130, 28.4.1998

N 923/96 6.7.1998 AÊ tgaÈrder paÊ omraÊdet fiske och vattenbruk (Sardinien)
N 819/97 18.8.1998 Investeringar i fiskefoÈ retag som hanterar blaÊfisk (Abruzzerna) C 330, 28.10.1998

N 825/97 15.5.1998 StoÈ d till molluskfiskare (Abruzzerna) C 192, 19.6.1998

NederlaÈ nderna

N 765/97 17.11.1998 PilotfoÈ rsoÈ k roÈ rande fiske efter plattfisk i Barents hav och I
vattnen runt omkring Spetsbergen

N 775/97 20.1.1998 StoÈ d till utveckling av en torsionsmaÈtare i samband med
bedraÈgeribekaÈmpning

C 351, 18.11.1998

N 02/98 8.7.1998 Minskning av fiske-kapaciteten i IjsselsjoÈ n C 351, 18.11.1998

N 37/98 1.4.1998 Pilotprojekt om fiske med kanadensisk parsnurrevad C 146, 12.5.1998

N 425/98 14.10.1998 Beredning och avsaÈttning av fiskeriprodukter C 363, 25.11.1998

FoÈ renade konungariket

N 85/98 01.4.1998 StoÈ d till fiskesektorn inom ramen foÈ r gemenskapsinitiativet
PESCA i sydvaÈstra Skottland

C 146, 12.5.1998

N 147/98 6.4.1998 StoÈ d till fiskesektorn inom ramen foÈ r gemenskapsinitiativet
PESCA i Aberdeenshire

C 156, 21.5.1998

3. Inom transportsektorn

3.1. Artikel 87 ej tillaÈmplig

N 517/98 UK Fraktterminal i soÈ dra Wale 22.12.1998

3.2. Beslut om att inte goÈ ra invaÈndningar

N 592/97 D SjoÈ transport 21.1.1998

NN 155/97 E REF KanarieoÈ arna 4.2.1998

N 350/97 I Rederier 18.2.1998
N 78/98 UK SMART 25.3.1998

N 8/98 NL SjoÈ transport 22.4.1998

N 350/98 SE Skeppsbyggnad 1.7.1998

NN 17/98 DK DSB Rederi (Nyborgs hamn) 1.7.1998
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NN 28/98 D Finansiella bidrag 1998 29.7.1998
N 387/98 E Flygtransporter KanarieoÈ arna 29.7.1998

N 414/98 P Flygtransporter Madeira 29.7.1998

N 436/98 F InlandssjoÈ fart; Ekonomisk och social plan foÈ r flodtransporter
1998

2.10.1998

N 511/98 F FoÈ rtida avgaÊng foÈ r fartygsanstaÈ llda inom handelsflottan 28.10.1998

N 396/98 D Befrielse fraÊn tonnageskatt 25.11.1998
N 231/98 NL MiljoÈ aÊ tgaÈrder inom sektorn foÈ r flygtrafik 11.11.1998

N 553/98 IRL LaÈttnader foÈ r sjoÈ folks inkomstskatt 9.12.1998

N 379/98 F FoÈ retagsskatt inom sjoÈ transportsektorn 9.12.1998

N 518/98 F Arbetsgivares avgifter till socialfoÈ rsaÈkringen inom
sjoÈ transportsektorn

9.12.1998

N 598/98 NL StoÈ d foÈ r inkoÈ p av kran till Rail Terminal Born 9.12.1998
N 576/98 UK Channel Tunnel Rail Link (CTRL) 22.12.1998

3.3. Beslut om att inleda foÈ rfarandet i artikel 88.2

NN 98/97 B AÊ tgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ r handelsflottan och muddringsfoÈ retag 21.1.1998
NN 188/97 AT Tauern-motorvaÈgen 4.2.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.2.1998

N 403/97 I Omstrukturering av vaÈgtransportsektorn 25.3.1998

N 9/98 F StoÈ d till rederiet Brittany Ferries (BAI) 7.4.1998
NN 64/97 F StoÈ d till omstrukturering, rederiet Brittany Ferries (BAI) 7.4.1998

N 701/97 NL Transport paÊ inre vattenvaÈgar 14.10.1998

NN 115/98 E Plan Renove II 28.10.1998

N 421/97 I AÊ tgaÈrder som gynnar hamnsektorn 22.12.1998
N 618/98 F Kompletterande stoÈ d till omstrukturering av Brittany Ferries

(BAI)
9.12.1998

NN 21/98 F StoÈ d till sjoÈ fartsfoÈ retaget Corsica Marrittima 9.12.1998

3.4. Slutliga negativa beslut

C 10/96 B Flygplatsen i Ostende 21.1.1998
C 86/97 IRL SocialfoÈ rsaÈkringsavgifter som betalas av sjoÈ maÈnnens

arbetsgivare
9.12.1998

3.5. Slutliga positiva beslut

C 54/96 I Alitalia 3.6.1998

C 14/94 G Olympic Airways 9.7.1998

E Ð Domar fraÊ n gemenskapsdomstolarna

1. FoÈ rstainstansraÈtten

MaÊl Parter Datum Offentliggjort

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd. mot kommissionen 27.1.1998 REG 1998, s. II-1

T-107/96 Pantochim mot kommissionen och Frankrike 17.2.1998 REG 1998, s. II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production mot kommissionen

18.2.1998 REG 1998, s II-355

T-129/96 Preussag Stahl mot kommissionen 31.3.1998 REG 1998, s. II- 609
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T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften
mot kommissionen

2.4.1998 REG 1998, s. II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Regionen Flandern) mot
kommissionen

30.4.1998 REG 1998, s. II- 717

T-16/96 Cityflyer Express mot kommissionen 30.4.1998 REG 1998, s. II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria mot raÊdet 16.6.1998 REG 1998, s. II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways m.fl & British Midland Airways
mot kommissionen

25.6.1998 REG 1998, s. II-2405

T-11/95 BP Chemicals & FoÈ renade kungariket mot
kommissionen

15.9.1998

T-140/95 Ryanair mot kommission m.fl. 15.9.1998

T-95/96 Gestevision Telecinco SA mot kommissionen &
Frankrike

15.9.1998

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) mot
kommissionen m.fl.

15.9.1998

T-188/95 Waterleiding Maatschappij ºNoord-West Brabantº
mot kommissionen

16.9.1998

2. EG-domstolen

MaÊl Parter Datum Offentliggjort

C-280/95 Kommissionen mot Italien 29.1.1998 REG 1998, s. I-259

C-309/95 Kommissionen mot raÊdet & Frankrike 19.2.1998 REG 1998, s. I-655

C-174/97P FFSA m.fl. mot kommissionen 25.3.1998 REG 1998, s. I-1303

C-367/95P Kommissionen & Frankrike m.fl. mot Sytraval &
Brinsk's France

2.4.1998 REG 1998, s. I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido m.fl. mot Ente Poste Italiane 7.5.1998 REG 1998, s. I-2629

C-415/96 Spanien mot kommissionen 12.11.1998 REG 1998

C-200/97 Ecotrade Srl mot Altifornie e Ferriere di Servola
SpA (AFS)

1.12.98 REG 1998
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F Ð GenomfoÈ rande av kommissionens beslut om aÊ terkrav av stoÈ d

1. Kommissionens beslut om aÊterkrav av stoÈ d (1983-1997) som aÈnnu inte genomfoÈ rts

MS Namn Datum foÈ r beslutet EGT StoÈ dform

Belopp att
aÊ terbetale
(i miljoner

ecu)

Nuvarande
situation

AnmaÈrkningar
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at
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Kapitaltillskott 13,27 x FoÈ rdragsbrottstalan av kommissionen.
Dom fraÊn EG-domstolen i vilken
faststaÈ lldes att beslutet inte foÈ ljts
(21.2.1990, maÊl C-74/89). Senaste
domen fraÊn nationell domstol 1994. Ej
avgjord talan vid appellationsdomsto-
len. Beloppet som skall aÊ terbetalas
finns paÊ ett spaÈrrat konto.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Kapitaltillskott 5,41 x FoÈ rdragsbrottstalan av kommissionen.
Dom fraÊn EG-domstolen i vilken
faststaÈ lldes att beslutet inte foÈ ljts
(9.4.1987, maÊ l 5/86); dom 5/86
(19.2.1991, maÊl C-375/89). MaÊ l vid
appellationsdomstolen. Beloppet som
skall aÊterbetalas finns paÊ ett spaÈrrat
konto.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Bidrag 1,5 x FoÈ retaget upphoÈ rde med sin
verksamhet 1989 och avvecklades 1994.
Talan infoÈ r nationell domstol mot
foÈ retagets direktoÈ rer.
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MS Namn Datum foÈ r beslutet EGT StoÈ dform

Belopp att
aÊterbetale
(i miljoner

ecu)

Nuvarande
situation

AnmaÈrkningar
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D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Bidrag 1,53 x Dom fraÊn EG-domstolen bekraÈ ftar
beslutet (24.2.1987, maÊ l 310/85);
nationell domstol bekraÈftar beslutet.
Skattemyndigheten boÈ rjar aÊterta inve-
steringsbidraget. BetraÈ ffande
delstatsstoÈ det: talan infoÈ r nationell
domstol.

D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Bidrag 4,18 x FoÈ rdragsbrottstalan av kommissionen.
Dom fraÊn EG-domstolen i vilken
faststaÈ lldes att beslutet inte foÈ ljts
(2.2.1989, maÊ l C-94/97). MaÊl vid
nationell domstol. Se aÈven dom av
20.3.1997, maÊ l C-24/95.

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Bidrag 1,05 x FoÈ rdragsbrottstalan av kommissionen.
Dom fraÊn EG-domstolen i vilken
faststaÈ lldes att beslutet inte foÈ ljts
(20.9.1990, maÊl C-5/89). Olika
nationella domstolar har bekraÈftat
skyldigheten att goÈ ra aÊ terbetalning.
Talan infoÈ r Bundesverwaltungsgericht.

G Skattebefrielse vid
export

3.5.1989 L 394 (1989) Skattebefrielse foÈ r
exportintaÈkter

Ej
specificer-

at

x FoÈ rdragsbrottstalan av kommissionen.
Dom fraÊn EG-domstolen i vilken
faststaÈ lldes att beslutet inte foÈ ljts
(10.6.1993, maÊl C-183/91).

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Bidrag 0,96 x Dom fraÊn EG-domstolen som bekraÈ ftar
beslutet (5.3.1993, maÊl C-102/92).

E Hytasa (numera
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Kapitaltillskott 26 x
x

Beslut delvis upphaÈvt av EG-domstolen
(14.9.1994, maÊl C-278/92). Nytt beslut
av kommissionen 18.9.1996 infoÈ r EG-
domstolen (maÊ l C-415/96).
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E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Bidrag;
laÊnegaranti, raÈnte-
subvention, mar-
koÈ verlaÊ telse

Ej
specificer-

at

x Dom fraÊn EG-domstolen som bekraÈ ftar
kommissionens beslut (14.1.1997, maÊ l
C-169/95). FoÈ retaget har instaÈ llt betal-
ningarna.FoÈ retaget har oÈ verklagat det
administrativa beslut i vilket
aÊ terbetalning kraÈvs.

D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(beslut II och III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

LaÊn

LaÊn

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH har foÈ rsatts i konkurs.
Det belopp som skall aÊterkraÈvas har
gjorts gaÈ llande i konkursfoÈ rfarandet.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) Mjuka laÊn ca. 82 x MaÊl infoÈ r foÈ rstainstansraÈ tten (maÊ l T-
234/95) och EG-domstolen (maÊl C-404/
95). Talan av regeringen infoÈ r nationell
domstol. En del av stoÈ det har
aÊ terbetalats.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Bidrag 3,5 x FoÈ rstainstansraÈ ttens dom 31.3.1998
(maÊ l T-129/96): talan ogillad. Talan av
Preussag infoÈ r EG-domstolen (maÊl C-
210/98P).

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) Mjuka laÊn. Skul-
doÈ verfoÈ ring

Ej
specificer-

at

x StoÈ det till FOGASA delvis aÊ terbetalat.
Resten skall betalas inom kort. Talan av
foÈ retaget infoÈ r de nationella spanska
domstolarna mot aÊ terbetalningen i
fraÊga om det stoÈ d som gaÈller socialfoÈ r-
saÈkring. MaÊ l vid EG-domstolen (maÊl C-
342/96).
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MS Namn Datum foÈ r beslutet EGT StoÈ dform
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aÊterbetale
(i miljoner
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B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

SaÈnkning av de
sociala avgifterna

Ej
specificer-

at

x Talan av medlemsstaten infoÈ r EG-
domstolen mot beslutet av den
4.12.1996 (C-75/97). Talan av
kommissionen 21.10.1998 foÈ r att
beslutet inte foÈ ljts (C-378/98).

D SkattemaÈssigt stoÈ d
till VaÈstberlin

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

SkattemaÈssiga
foÈ rdelar

Ej
specificer-

at

x De tyska myndigheterna har meddelat
att beslutet har genomfoÈ rts.
Meddelandet aÈr under granskning.
NoÈ dvaÈndigheten att goÈ ra aÊ terbetalning
aÈr avhaÈngig av eventuella foÈ rfaranden
enligt nationell lagstiftning.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

SaÈnkning av de
sociala avgifterna.

Ej
specificer-

at

x Talan av medlemsstaten infoÈ r EG-
domstolen mot beslutet av den 9.4.1997
(C-251/97).

D SkattemaÈssigt stoÈ d
f.d. DDR (8%).

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

SkattemaÈssiga
premier

Ej
specificer-

at

x AÊ terbetalning paÊgaÊr.

D Delstaten
Sachsen-Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

SaÈkerheter Ej
specificer-

at

x Diskussion om formerna foÈ r
aÊ terbetalning av ett stoÈ d i form av en
saÈkerhet till foÈ rmaÊn foÈ r foÈ retag i
svaÊrigheter.
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2. Kommissionens beslut 1998 om aÊterbetalning

MS Namn Datum foÈ r
beslutet EGT StoÈ dform Belopp att aÊ terbetala

(i miljoner ecu) AnmaÈrkningar

D Lag om
inkomstskatt

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

SkattelaÈttnad Ej specificerat AÊ terbetalningssituationen aÈr under
granskning. Lagen tillaÈmpas med
foÈ rbehaÊ ll foÈ r kommissionens
godkaÈnnande. Inget stoÈ d foÈ refaller ha
beviljats.

NL FMC 21.1.1998 L 171
(17.6.1998)

Bidrag, foÈ rsaÈ ljning av mark
till underpris

2,85 Beslutet verkstaÈ llt (utbetalningar som
foÈ rdelats oÈ ver tiden har upphoÈ rt)

D Distansarbete 25.2.1998
22.7.1998
(raÈ ttelse)

Skall
offentliggoÈ ras

De tyska myndigheterna har den
22.12.1998 och den 7.1.1999 bekraÈftat att
inget stoÈ d har beviljats paÊ grundval av
den foÈ rbjudna delen av stoÈ det.

D UtvecklingsstoÈ d
till Indonesien

25.2.1998 Skall
offentliggoÈ ras

LaÊn-bidrag 5,7 FoÈ rfarandet delvis avslutat

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(se ovan 1993)
25.2.1998

L 316
(25.11.1998)

LaÊn-bidrag 126 milj DEM (63
milj. ecu)

FoÈ retaget har foÈ rsatts i konkurs. Staten
har begaÈrt aÊ terbetalning.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Deltagande i delstatens
Sachsens konsolidering-
sfond: bidrag, kredit

5 milj. DEM (2,5 milj.
ecu), 4,5 milj.

DEM (2,25 milj. ecu),
1,5 milj. DEM (0,75

milj. ecu)

FoÈ retaget har foÈ rsatts i konkurs. Staten
har oÈ vertagit skulderna. OÈ verlaÈggningar
med kommissionen angaÊende
aÊterbetalning av raÈnta paÊgaÊr (som
planerat)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Avskrivning av skulder;
garantier

34,75 milj. DEM ca.
17 milj. ecu

FoÈ retaget har foÈ rsatts i konkurs. Staten
har oÈ vertagit skulderna. OÈ verlaÈggningar
med kommissionen angaÊende
aÊterbetalning av raÈnta paÊgaÊr (som
planerat)

I Skattereduktio-
ner

13.5.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Skattereduktioner Ej specificerat Italien vidtar noÈ dvaÈndiga aÊ tgaÈrder foÈ r
att identifiera vilka foÈ retag som har
mottagit stoÈ d

I SysselsaÈttning
paÊ Sicilien

3.6.1998 Skall
offentliggoÈ ras

LaÊn Ej specificerat Det kommer att bli svaÊrt att faÊ stoÈ den
aÊterbetalade, med haÈnsyn till
stoÈ dformen, de smaÊ stoÈ dbeloppen och
tillaÈmpningen av procentandelar

L ProfilARBED 17.6.1998 Skall
offentliggoÈ ras

91,95 milj. LUF Kommissionen har begaÈrt att
Luxemburg skall genomfoÈ ra aÊ terbetal-
ningen
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MS Namn Datum foÈ r
beslutet EGT StoÈ dform Belopp att aÊ terbetala

(i miljoner ecu) AnmaÈrkningar

I Keller & Keller
Meccanica

1.7.1998 Attente de
publication

FoÈ rmaÊnliga laÊn 2,62 De offentliga bankerna har begaÈrt
aÊ terbetalning av stoÈ det fraÊn de beroÈ rda
foÈ retagen. Svaret aÈr inte kaÈnt.

OÈ Actual
Maschinenbau

1.7.1998 L 316
(25.11.1998)

Mjukt laÊn 1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14.7.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Garanti 6,14 FoÈ retaget har foÈ rsatts i konkurs. Staten
har oÈ vertagit skulderna.

E Favahe 14.7.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Garantier 6 Favahe har foÈ rsatts i konkurs. Staten har
oÈ vertagit skulderna.

E Ponsal 14.7.1998 L 29 (3.2.1999) LaÊn 5 FoÈ retaget haÊ ller paÊ att likvideras.
Beslutet om aÊterbetalning av laÊn som
beviljats av den regionala regeringen i
Navarra haÊller paÊ att verkstaÈ llas.

D MTW 22.7.1998 Skall
offentliggoÈ ras

LaÊn + bidrag 402 FoÈ retaget har foÈ rsatts i konkurs. Inga
medel finns tillgaÈngliga foÈ r aÊ terbetalning
men fordran har gjorts gaÈ llande i kon-
kursfoÈ rfarandet.

F SDBO 22.7.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Rekapitalisering 36 De franska myndigheterna har anmaÈ lt
att stoÈ det har aÊ terbetalats. GD IV
invaÈnder mot aÊ terbetalningsfoÈ rfarande-
na.

D Georgmarien-
huÈ tte

29.7.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Bidrag, foÈ rsaÈ ljning av mark
till underpris

31,15 eller 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14.10.1998

1) L 5 (1991) 2)
Skall
offentliggoÈ ras

1) LaÊnegarantier, laÊn med
foÈ rmaÊnlig raÈnta, bidrag 2)
Utebliven inkassering av
skatter och sociala avgifter

1) 7,2 2) Ej
specificerat

1) Negativt beslut om det nya stoÈ det.
BegaÈran upprepas i det nya beslutet. 2)
De spanska myndigheterna har aÈnnu
inte svarat.

E SNIACE 28.10.1998 Skall
offentliggoÈ ras

FoÈ rmaÊnliga raÈntesatser Ej specificerat De spanska myndigheterna har aÈnnu
inte svarat.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Bidrag och laÊn mot saÈkerhet
i eget kapital

2,17 Tidsfrist foÈ r att iaktta beslutet:
17.1.1999. HaÊ ller paÊ att verkstaÈ llas/
eventuellt oÈ verklagande

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11.11.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Bidrag, garantier 4,8 6,14 FoÈ retaget har vaÈckt talan om ogiltig-
foÈ rklaring vid foÈ rstainstansraÈ tten (T-6/
99).
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MS Namn Datum foÈ r
beslutet EGT StoÈ dform Belopp att aÊ terbetala

(i miljoner ecu) AnmaÈrkningar

D SAMAG 9.12.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Bidrag 1 De tyska myndigheterna har aÈnnu inte
svarat.

D Riedel-De
HaeÈn

22.12.1998 Skall
offentliggoÈ ras

Bidrag 4 De tyska myndigheternas svar foÈ rvaÈntas
komma den 21.3.1999.
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IV Ð INTERNATIONELLT

Kommissionens rapport till raÊdet och Europarlamentet om tillaÈmpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och FoÈ renta Staternas regering om tillaÈmpning av deras
konkurrensbestaÈmmelser, 1 januari 1998 till 31 december 1998

1. Inledning

Den 23 september 1991 ingick kommissionen ett avtal med FoÈ renta Staternas regering om tillaÈmpning
av deras konkurrensbestaÈmmelser 234 (º1991 aÊrs avtalº) i syfte att fraÈmja samarbete mellan
konkurrensmyndigheterna. Avtalet godkaÈndes och foÈ rklarades tillaÈmpligt genom raÊdets och
kommissionens gemensamma beslut av den 10 april 1995 235.

Den 8 oktober 1996 antog kommissionen den foÈ rsta rapporten om tillaÈmpningen av avtalet under
perioden 10 april 1995±30 juni 1996 236. Den andra rapporten omfattar resten av kalenderaÊret 1996, dvs.
perioden 1 juli 1996±31 december 1996 237. Den tredje rapporten omfattar hela kalenderaÊret 1997 238

och den nu foÈ religgande fjaÈrde rapporten omfattar kalenderaÊret 1998, dvs. perioden 1 januari 1998±31
december 1998. Denna rapport boÈ r laÈsas i foÈ rening med den foÈ rsta rapporten, som innehaÊ ller en
noggrann redovisning av foÈ rdelarna och begraÈnsningarna med denna form av samarbete.

2. Samarbetet mellan EG och USA: resultaten hittills

Under perioden april 1995±december 1998 ledde tillaÈmpningen av 1991 aÊrs avtal till kontakter i mer aÈn
200 konkurrensaÈrenden.

I alla aÈrenden av oÈ msesidigt intresse har det blivit norm att etablera kontakter redan fraÊn boÈ rjan foÈ r att
utbyta aÊsikter och i laÈmpliga fall samordna genomfoÈ randeaÊtgaÈrderna. De baÊda parterna foÈ rsoÈ ker i
laÈmpliga fall samordna sina staÊndpunkter om korrigerande aÊtgaÈrder och definitioner av relevanta
marknader foÈ r att dessa inte skall staÊ i strid med varandra. Man foÈ rsoÈ ker ocksaÊ samordna
staÊndpunkterna naÈr det gaÈller fraÊgor i utlaÈndsk lag som aÈr av betydelse foÈ r tolkningen av ett avtal
eller foÈ r hur verkningsfull en korrigerande aÊtgaÈrd kommer att vara. Ett inslag i samarbetet aÈr att
synkronisera undersoÈ kningar och inspektioner. Syftet med detta aÈr att effektivisera faktainsamlingen
och hindra att foÈ retag som misstaÈnks foÈ r kartellverksamhet foÈ rstoÈ r bevismaterial som finns inom det
organs territorium som undersoÈ ker foÈ retagens beteende naÈr organet paÊ andra sidan Atlanten har
agerat.

I aÈrendet Sabre/Amadeus ansaÊgs det laÈmpligt att formellt aÊberopa bestaÈmmelsen om aktiv hoÈ vlighet
(artikel V i 1991 aÊrs avtal). Det amerikanska justitiedepartementet begaÈrde att kommissionen skulle
undersoÈ ka US Computerised Reservation System (CRS) SABRE:s anklagelser om diskriminering i
samband med driften av CRS AMADEUS, som inraÈttats av vissa europeiska flygbolag. Kommissionen

234 Avtal mellan FoÈrenta Staternas regering och Europeiska gemenskaperna om tillaÈmpning av deras konkurrens-
bestaÈmmelser (EGT L 95, 27.4.1995, s. 47 och 50).

235 Se EGT L 95, 27.4.1995, s. 45 och 46.
236 KOM(96) 479 slutlig, se XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 299-311.
237 KOM(96) 346 slutlig, se XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 312-318.
238 KOM(97) 510 slutlig, se XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317-327.
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granskar foÈ r naÈrvarande aÈrendet i naÈra samarbete med det amerikanska justitiedepartementet. NaÈr
aÈrendet avslutats, kommer naÈrmare detaljer att offentliggoÈ ras i naÈstfoÈ ljande rapport om samarbetet
mellan EG och USA.

2.1. Koncentrationer

Sedan koncentrationsfoÈ rordningen antogs har antalet koncentrationer som anmaÈls till kommissionen
oÈ kat kraftigt naÈstan varje aÊr. AÊ r 1997 och 1998 oÈ kade antalet anmaÈlningar med mer aÈn 30 %.

FoÈ rutom att antalet transaktioner oÈ kar finns det ocksaÊ tecken som tyder paÊ att dagens koncentra-
tionsvaÊg har en ny, global dimension. Detta maÈrks bland annat genom att USA:s och EG:s samarbete i
koncentrationsaÈrenden har oÈ kat.

Att det internationella samarbetet aÈr effektivt har framgaÊtt av enskilda aÈrenden. Ett exempel paÊ bra
samarbetsmetoder aÈr aÈrendet WorldCom/MCI, daÈr samarbetet mellan de baÊda grupper som handlade
aÈrendet fungerade smidigt. Gemensamma foÈ rhandlingar hoÈ lls mellan parterna och det amerikanska
justitiedepartementet och Europeiska kommissionen, vilket ledde till att parterna gick med paÊ att hitta
en koÈ pare och avyttra MCI:s Internetverksamhet innan koncentrationen genomfoÈ rdes. Tack vare dessa
aÊtaganden godkaÈnde kommissionen transaktionen den 8 juli 1998. NaÈr det amerikanska justitie-
departementet och Federal Communications Commission (FCC) godkaÈnt transaktionen, saÊ ldes MCI:s
Internetverksamhet till Cable & Wireless. Koncentrationen godkaÈndes i september 1998. Denna form
av samarbete har foÈ rekommit ocksaÊ vid maÊnga andra transaktioner.

Samarbetet aÈr i sjaÈ lva verket mycket omfattande och inbegriper val av tidpunkt, definition av
marknaderna (i aÈrendet Boeing/McDonnell Douglas kom Federal Trade Commission (FTC) och
kommissionen fram till samma produktdefinition av ºstort trafikflygplanº), korrigerande aÊtgaÈrder och
bedoÈ mning av konkurrensbegraÈnsande effekter. De amerikanska konkurrensmyndigheterna har
dessutom deltagit som observatoÈ rer vid vissa av kommissionens hearingar (Guinness/Grand
Metropolitan, Boeing/MDD och Worldcom/MCI), och kommissionen undersoÈ ker foÈ r naÈrvarande
om dess tjaÈ nstemaÈ n skulle kunna delta i vissa avgoÈ rande moÈ ten mellan de amerikanska
konkurrensmyndigheterna och parter som beroÈ rs av foÈ rfaranden enligt amerikanska konkurrensregler
paÊ samma villkor och med parternas medgivande.

De svaÊrigheter som uppstaÊr naÈr aÈrenden handlaÈggs av fler aÈn tvaÊ konkurrensmyndigheter maÊste ocksaÊ

beaktas. Samarbete mellan till exempel fyra eller fler myndigheter kan vara svaÊrare att organisera aÈn
samarbete mellan tvaÊ myndigheter paÊ var sin sida av Atlanten. Det oÈ kar risken foÈ r att myndigheterna
skall fatta motstridiga beslut eller foÈ r att de inte skall kunna saÈtta sig in i den ekonomiska betydelsen
av varje inslag i transaktionen. NaÊgra faÊ transaktioner behoÈ vde godkaÈnnas av flera konkurrensmyndig-
heter (till exempel koncentrationen Price Waterhouse/Coopers & Lybrand). I saÊdana aÈrenden har de
beroÈ rda myndigheterna samordnat sina undersoÈ kningar. NaÊgra problem av den art som beskrivs ovan
har inte uppstaÊ tt. Det aÈr riktigt att foÈ rfarandena i naÊgra faÊ fall (till exempel i aÈrendet Boeing) har lett
till olika resultat. De slutliga besluten har dock aldrig staÊ tt i strid med varandra.

2.2. Karteller

Det amerikanska justitiedepartementet har tidigare paÊpekat att samarbetet i kartellaÈrenden skulle
underlaÈ ttas om GD IV hade en kontaktpunkt som ansvarade foÈ r stora internationella kartellaÈrenden.
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GD IV:s nya kartellenhet 239 foÈ rvaÈntas kunna fungera som en saÊdan kontaktpunkt foÈ r de tjaÈnstemaÈn
hos det amerikanska justitiedepartementet som ansvarar foÈ r brottsutredningar. Detta boÈ r underlaÈ tta
samarbetet i kartellaÈrenden, aÈven om det inte loÈ ser alla problem.

Trots att GD IV har haft ett utmaÈrkt samarbete med USA i koncentrationsaÈrenden, har det hittills
funnits vissa problem med samarbetet i kartellaÈrenden, fraÈmst paÊ grund av sekretessbestaÈmmelser. GD
IV informeras inte i foÈ rvaÈg om uppgoÈ relser i aÈrenden daÈr parterna erkaÈnner sig skyldiga, policyn foÈ r
nedsaÈttning av boÈ ter aÈr inte tillraÈckligt samordnad och det finns vissa svaÊrigheter naÈr det gaÈ ller
planeringen av gemensamma undersoÈ kningar.

NaÈr det gaÈ ller information i foÈrvaÈg (befrielse fraÊn tystnadsplikt aÈr ovanligt i saÊdana aÈrenden) staÊr det
klart att det amerikanska justitiedepartementet paÊ grund av sekretessbestaÈmmelserna i vissa fall inte
kan informera i foÈ rvaÈg paÊ det saÈ tt som avses i avtalet mellan EG och USA. Situtationen skulle kunna
foÈ rbaÈttras om EG och USA ingick ett bilateralt avtal enligt OECD:s rekommendation fraÊn 1998 om
effektiva aÊtgaÈrder mot allvarliga karteller 240, vilket skulle ge de amerikanska myndigheterna och
kommissionen moÈ jlighet att utbyta konfidentiell information. Det aÈr ingen tvekan om att EG:s och
USA:s aÊtgaÈrder mot allvarliga oÈ vertraÈdelser (dvs. saÈrskilt allvarliga karteller) skulle vara mer
verkningsfulla om det var moÈ jligt att utbyta konfidentiell information.

Det finns ocksaÊ skillnader mellan EG:s bestaÈmmelser om befrielse fraÊn eller nedsaÈttning av boÈter och
USA:s bestaÈmmelser om foÈretagsimmunitet (corporate immunity), vilket kan medfoÈ ra praktiska
problem. En gemensam strategi foÈ r att loÈ sa dessa problem skulle vara oÈ nskvaÈrd.

2.3. Missbruk av en dominerande staÈ llning

Ett av de baÈsta exemplen paÊ samarbete med USA i ett aÈrende om missbruk av dominerande staÈ llning
aÈr aÈrendet Microsoft fraÊn 1993, som aÊr 1994 ledde till att Microsoft aÊ tog sig att aÈndra sin
licensieringspraxis. Detta resultat uppnaÊddes efter intensiva foÈ rhandlingar mellan Microsoft och hoÈ ga
tjaÈnstemaÈn fraÊn Europeiska kommissionen och det amerikanska justitiedepartementet. FoÈ rhand-
lingarna ledde ocksaÊ till att det amerikanska justitiedepartementets anklagelser mot Microsoft drogs
tillbaka, sedan Microsoft undertecknat en s.k. consent decree.

FoÈ rhandlingarna om Microsofts aÊ tagande utgoÈ r en milstolpe i samarbetet mellan Europeiska
kommissionen och FoÈ renta staternas justitiedepartement. Microsoft avstod fraÊn sin raÈ tt till sekretess
i samband med GD IV:s och det amerikanska justitiedepartementets undersoÈ kningar och gick med paÊ

att de baÊda konkurrensmyndigheterna utbytte information. DaÈrefter hade GD IV och det amerikanska
justitiedepartementet kontakt med varandra vid flera tillfaÈ llen. Man samordnade sina aÊtgaÈrder och
kom oÈ verens om att gemensamt foÈ rhandla med Microsoft, vilket innebar att man hoÈ ll trilaterala
oÈ verlaÈggningar, baÊde i Bryssel och i Washington DC. OÈ verlaÈggningarna ledde till ett aÊ tagande fraÊn
Microsofts sida gentemot baÊda myndigheterna.

AÈ ven om detta samarbete inte omfattades av det avtal om samarbete i konkurrensaÈrenden som ingicks
1991 (vid denna tidpunkt granskade EG-domstolen fortfarande avtalets raÈ ttsliga giltighet), aÈr det en
viktig modell foÈ r framtiden, eftersom det visar hur de tvaÊ myndigheterna kan samordna sina aÊtgaÈrder
och paÊ ett effektivt saÈ tt handlaÈgga aÈrenden som beroÈ r gigantiska multinationella foÈ retag. Detta

239 IP/98/1060, Bryssel den 3 december 1998.
240 C(98)35/slutlig.
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framgaÊngsrika samarbete gav ocksaÊ starka signaler till andra multinationella foÈ retag, aÈven i andra
branscher.

1996 aÊrs undersoÈ kning om Nielsen, ett marknadsundersoÈ kningsfoÈ retag som tillhandahaÊ ller kon-
sumentmarknadsundersoÈ kningar, aÈr ocksaÊ ett bra exempel paÊ framgaÊngsrikt samarbete.

3. 1998 aÊrs avtal mellan EG och USA om aktiv hoÈ vlighet

Det aÈr ingen tvekan om att 1991 aÊrs avtal har givit samarbetet en stabil och taÈmligen tillfredsstaÈ llande
grund. PaÊ grund av den oÈ kade integrationen av de transatlantiska (och globala) marknaderna behoÈ vde
samarbetet mellan EU och USA paÊ konkurrensomraÊdet dock utvidgas, foÈ rdjupas och intensifieras. Det
raÊder heller inget tvivel om att vissa konflikter kan undvikas genom att man oftare tillaÈmpar principen
om aktiv hoÈ vlighet.

Med mandat fraÊn raÊdet foÈ rhandlade kommissionen med FoÈ renta Staterna om ett avtal som staÈrker de
beroÈ rda bestaÈmmelserna i 1991 aÊrs avtal. Resultatet av dessa foÈ rhandlingar, 1998 aÊrs avtal om aktiv
hoÈ vlighet 241, undertecknades i Washington och traÈdde i kraft den 4 juni 1998.

Varken 1991 eller 1998 aÊrs avtal mellan EU och USA om aktiv hoÈ vlighet paÊverkar befintlig lagstiftning
och lagstiftningen behoÈ ver inte heller aÈndras. Avtalet skapar dock en presumption om att naÈr
konkurrensbegraÈnsande aktiviteter foÈ rekommer helt eller till en vaÈsentlig del inom en av parternas
territorium och paÊverkar den andra partens intressen, kommer den senare normalt att ºskjuta upp eller
avbryta sina egna genomfoÈ randeaÊtgaÈrder till foÈ rmaÊn foÈ rº den foÈ rra. Detta foÈ rvaÈntas ske framfoÈ r allt
naÈr de konkurrensbegraÈnsande aktiviteterna inte har naÊgon direkt, betydande och rimligen foÈ rutsebar
inverkan paÊ konsumenterna inom den parts territorium som skjuter upp eller avbryter sina aÊtgaÈrder.

Presumptionen om uppskjutande aÈ r giltig endast om parten inom det territorium daÈr de
konkurrensbegraÈnsande aktiviteterna foÈ rekommer har domsraÈtt oÈ ver dessa aktiviteter och aÈr beredd
att snabbt och aktivt ta itu med aÈrendet. Vid handlaÈggningen av aÈrendet skall denna part informera
motparten om hur foÈ rfarandet utvecklas i den utstraÈckning som medges av de interna sekretessbe-
staÈmmelserna.

Det nya avtalet aÈr ett viktigt framsteg, eftersom Europeiska unionen och FoÈ renta Staterna har aÊtagit
sig att i vissa situationer samarbeta vid tillaÈmpningen av konkurrenslagstiftningen i staÈ llet foÈ r att
foÈ rsoÈ ka tillaÈmpa sin egen konkurrenslagstiftning utanfoÈ r det egna territoriet.

241 Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Amerikas FoÈ renta Staters regering om tillaÈmpningen av
principerna om aktiv hoÈ vlighet vid genomfoÈ randet av deras konkurrenslagstiftning, EGT L 173, 18.6.1998, s.
26±31.
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3.1. Skydd foÈ r konfidentiell information

Efter sitt foÈ rsta yttrande 242 aÊr 1995 avgav kommissionen ett nytt yttrande om konfidentiell information
i samband med antagandet av raÊdets och kommissionens gemensamma beslut om ingaÊendet av 1998
aÊrs avtal om aktiv hoÈ vlighet den 29 maj 1998. I detta yttrande angavs foÈ ljande:

Ð Kommissionens yttrande i april 1995 om konfidentiell information och skriftvaÈxlingen av den 31
maj och 31 juli 1995 avseende tolkningen av 1991 aÊrs avtal aÈr i sin helhet tillaÈmpliga paÊ detta avtal.

Ð I artikel VII i detta avtal anges att avtalet inte skall inte tolkas paÊ ett saÈ tt som aÈr ofoÈ renligt med
eller kraÈver en foÈ raÈndring av den befintliga lagstiftningen. Avtalet ger daÈrfoÈ r inte naÊgondera
partens konkurrensmyndigheter raÈ tt att vidta aÊtgaÈrder som de inte redan har befogenhet att vidta.
Kommissionen kan daÈrfoÈ r endast laÈmna information till de amerikanska myndigheterna saÊ laÈnge
detta aÈr foÈ renligt med gemenskapslagstiftningen.

Ð AÈ ven om det enligt detta avtal kan vara laÈmpligt att informera den andra parten om de
genomfoÈ randeaÊtgaÈrder som vidtas, kan den andra parten faÊ tillgaÊng till konfidentiell information
endast om medgivande har erhaÊllits fraÊn den beroÈ rda kaÈ llan. Gemenskapslagstiftningen ger ett gott
skydd foÈ r konfidentiell information som laÈmnas till kommissionen och varje medgivande som
erhaÊ lls maÊste vara saÊdant att det befriar kommissionen fraÊn dess tystnadsplikt enligt allmaÈnna
principer i gemenskapslagstiftningen, EG-domstolens raÈttspraxis och artikel 20.3 i foÈ rordning nr 17.

3.2. OÈ ppenhet gentemot de beroÈ rda medlemsstaterna

De beroÈ rda medlemsstaterna informeras om samarbetet enligt 1991 aÊrs avtal mellan EG och USA i
enlighet med det foÈ rsta yttrandet fraÊn kommissionen till raÊdet 243 aÊr 1995. Vid antagandet av raÊdets och
kommissionens gemensamma beslut om 1998 aÊrs avtal om aktiv hoÈ vlighet avgav kommissionen ett nytt
yttrande om oÈ ppenhet och angav daÊ foÈ ljande:

Ð De principer om oÈ ppenhet som styr foÈ rhaÊ llandet mellan kommissionen och medlemsstaterna vid
tillaÈmpningen av de konkurrensbestaÈmmelser som faststaÈ lls framfoÈ r allt i raÊdets foÈ rordning nr 17,
det yttrande om oÈ ppenhet som kommissionen avgav i april 1995 och de arrangemang som faststaÈ lls
i skriftvaÈxlingen av den 31 maj och den 31 juli 1995 om tolkningen av 1991 aÊrs avtal skall vara
tillaÈmpliga.

Ð De medlemsstater vars intressen paÊverkas skall saÊ snart det rimligen aÈr moÈ jligt informeras om varje
begaÈran fraÊn de amerikanska myndigheterna om att undersoÈ ka eller ingripa mot konkurrensbe-
graÈnsande aktiviteter och om alla foÈ rfaranden som kommissionen inleder till foÈ ljd av en begaÈran
fraÊn de amerikanska myndigheterna enligt artikel III i detta avtal.

242 OÈ verlaÈmnat av kommissionen till raÊdet den 10 april 1995 vid antagandet av raÊdets och kommissionens
gemensamma beslut om ikrafttraÈdandet av 1991 aÊrs avtal mellan EG och FoÈ renta Staterna och offentliggjort i
den tredje rapporten om samarbetet mellan EG och USA, punkt 3, KOM(98) 510 slutlig, se aÈven XXVII:e
rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317±327.

243 OÈ verlaÈmnat av kommissionen till raÊdet den 10 april 1995 vid antagandet av raÊdets och kommissionens
gemensamma beslut om ikrafttraÈdandet av 1991 aÊrs avtal mellan EG och FoÈ renta Staterna och offentliggjort i
den tredje rapporten om samarbetet mellan EG och USA, punkt 4, KOM(97) 510 slutlig, se aÈven XXVII:e
rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317±327.
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Ð De medlemsstater vars intressen paÊverkas skall saÊ snart det rimligen aÈr moÈ jligt informeras om varje
begaÈran som enligt artikel III i detta avtal riktas till de amerikanska myndigheterna om att
undersoÈ ka konkurrensbegraÈnsande aktiviteter.

Ð De medlemsstater vars intressen paÊverkas skall saÊ snart det rimligen aÈr moÈ jligt informeras om att
kommissionen eller de amerikanska myndigheterna avbryter eller skjuter upp genomfoÈ randeaÊt-
gaÈrder enligt artikel IV.2 i avtalet, eller om att kommissionen och de amerikanska myndigheterna
inleder eller aÊ terupptar ett foÈ rfarande om saÊdana aktiviteter enligt artikel IV.4 i avtalet.

Ð NaÈr kommissionen paÊ begaÈran av de amerikanska myndigheterna inleder ett foÈ rfarande enligt
artikel III i detta avtal, skall de beroÈ rda foÈ retagen informeras om denna begaÈran senast naÈr
meddelandet om invaÈndningar utfaÈrdas eller vid offentliggoÈ randet enligt artikel 19.3 i raÊdets
foÈ rordning nr 17.

Ð Den aÊrliga rapport om tillaÈmpningen av 1991 aÊrs avtal som kommissionen laÈgger fram foÈ r
Europaparlamentet och raÊdet skall ocksaÊ omfatta tillaÈmpningen av detta avtal, daÈribland alla
aÈrenden daÈr det foÈ rekommit informationsutbyte enligt avtalen.

3.3. TillaÈmpningen av 1998 aÊrs avtal

Under tiden fraÊn det att 1998 aÊrs avtal om aktiv hoÈ vlighet traÈdde i kraft den 4 juni 1998 och fram till
den 31 december 1998 framstaÈ llde vare sig EG eller USA naÊgon begaÈran enligt detta avtal.

4. Samarbete i enskilda aÊrenden under 1998

Nedan anges de aÈrenden som direkt omfattas av avtalet mellan EG och USA och som i USA
handlaÈggs antingen av det amerikanska justitiedepartementet eller Federal Trade Commission (FTC).
I USA handlaÈggs vissa konkurrensaÈrenden av andra organ, till exempel det amerikanska trans-
portdepartementet, Federal Maritime Commission (FMC) eller det amerikanska handelsdepartemen-
tet. Dessa organ samarbetar inte direkt med kommissionen, men det finns ett indirekt samarbete,
oftast via det amerikanska justitiedepartementet. Det finns daÈrfoÈ r informella kontakter mellan
kommissionen och dessa organ, men saÊdana aÈrendena behandlas inte i denna rapport.

4.1. Statistiska uppgifter

a) Antal aÈrenden som anmaÈlts av kommissionen och USA

Under perioden 1 januari 1998±31 december 1998 anmaÈlde kommissionen sammanlagt 52 aÈrenden.
Dessa aÈrenden har delats upp i koncentrationsaÈrenden och oÈ vriga aÈrenden och foÈ rtecknas i bilaga 1.

Kommissionen mottog sammanlagt 46 anmaÈlningar fraÊn de amerikanska myndigheterna under samma
period. 24 av dessa kom fraÊn det amerikanska justitiedepartmentet och 22 fraÊn FTC. OcksaÊ dessa
aÈrenden har delats upp i koncentrationsaÈrenden och oÈ vriga aÈrenden och foÈ rtecknas i bilaga 2.

De flesta anmaÈlningarna baÊde fraÊn EG och USA gaÈ llde koncentrationsaÈrenden. Kommissionen
anmaÈlde 43 saÊdana aÈrenden och de amerikanska myndigheterna anmaÈlde 39.
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Siffrorna anger antalet aÈrenden daÈr minst en anmaÈlan gjordes och inte det sammanlagda antalet
enskilda anmaÈlningar. Enligt artikel II i avtalet skall anmaÈlningarna goÈ ras i vissa skeden av foÈ rfarandet
och daÈrfoÈ r kan samma aÈrende komma att anmaÈlas flera gaÊnger.

I tabell 1 anges antalet aÈrenden som har anmaÈlts enligt 1991 aÊrs avtal mellan EG och USA under
perioden 1 januari 1998±31 december 1998. I tabell 2 anges antalet aÈrenden som har anmaÈlts sedan den
23 september 1991.

Tabell 1

ANMAÈ LDA AÈ RENDEN

AÊ r Antal anmaÈ lningar fraÊn EG Antal anmaÈ lningar fraÊn USA Antal anmaÈlningar av kon-
centrationsaÈrenden

FTC Justitiedep.

1998 52 22 24 43 (EG) 39 (USA)

Tabell 2

ANMAÈ LDA AÈ RENDEN

AÊ r Antal anmaÈ lningar fraÊn EG Antal anmaÈ lningar fraÊn USA Antal anmaÈlningar av
koncentrationsaÈrenden

FTC DoJ

1991 5 10 2 (=12) 3 (EG) + 9 (USA

1992 26 20 20 (=40) 11 (EG) + 31 (USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EG) + 20 (USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EG) + 20 (USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EG) + 18 (USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EG) + 27 (USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EG) + 20 (USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EG) +39 (USA)

b) AnmaÈlningar fraÊn kommissionen till medlemsstaterna

I den skrivelse om tolkningen av avtalet som Europeiska gemenskaperna skickade till USA liksom i
det yttrande om oÈ ppenhet som kommissionen avgav infoÈ r raÊdet den 10 april 1995 (se punkt 3.2 ovan)
anges att kommissionen, sedan den har underraÈttat de amerikanska myndigheterna, kommer att
informera den medlemsstat eller de medlemsstater vars intressen paÊverkas om de anmaÈlningar som de
amerikanska konkurrensmyndigheterna skickar till kommissionen. NaÈr kommissionen faÊr anmaÈlningar
fraÊn de amerikanska myndigheterna vidarebefordras dessa daÈrfoÈ r omedelbart till de beroÈ rda
enheterna paÊ GD IV och samtidigt skickas kopior till de medlemsstater vars intressen eventuellt
paÊverkas. NaÈr GD IV skickar anmaÈlningar till de amerikanska myndigheterna, skickas paÊ samma saÈtt
kopior till de medlemsstater vars intressen paÊverkas.
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I de flesta fall underraÈ ttas medlemsstaterna dessutom direkt av de amerikanska myndigheterna enligt
OECD:s rekommendation 244. Under den aktuella perioden anmaÈldes 35 aÈrenden till FoÈ renade
kungariket, 17 till Tyskland, 11 till NederlaÈnderna, 8 till Frankrike, 3 till Spanien och Sverige, 2 till
Italien och 1 aÈrende vardera till Danmark, Finland och Irland.

4.2. Viktiga inslag i samarbetet i enskilda aÈrenden 245

1998 var anmaÈrkningsvaÈrt inte bara paÊ grund av att antalet koncentrationer och foÈ rvaÈrv fortsatte att
vara hoÈ gt, utan ocksaÊ paÊ grund av att de uppgoÈ relser som anmaÈldes blev allt stoÈ rre. Under aÊret
tillkaÈnnagavs en rad allt stoÈ rre koncentrationer paÊ global nivaÊ .

Den stoÈ rsta koncentrationen i boÈ rjan av aÊret var uppgoÈ relsen om WorldCom/MCI, som uppgavs vara
vaÈrd omkring 37 miljarder US-dollar. Senare under aÊret genomfoÈ rdes flera koncentrationer som
uppgavs omfatta stoÈ rre vaÈ rden, till exempel uppgoÈ relsen om Travelers Group/Citicorp och
koncentrationerna BP/Amoco, Exxon/Mobil, SBC/Ameritech, Daimler Benz/Chrysler och American
Home Products/Monsanto. Andra viktiga aÈrenden under 1998 var Price Waterhouse/Coopers &
Lybrand och KPMG/Ernst & Young samt ett antal mindre koncentrationer som hade verkningar
utanfoÈ r det territorium daÈr de genomfoÈ rdes.

Vissa stora koncentrationer behoÈ ver inte anmaÈlas i Europa. Ett saÊdant fall aÈr SBC/Ameritech, som
inte hoÈ rde till EG:s jurisdiktion. De flesta av de ovannaÈmnda koncentrationerna var dock
internationella, om inte rentav globala, och daÈrfoÈ r kraÈvdes i de flesta fall en anmaÈlan till flera olika
konkurrensorgan, normalt aÈven EG:s och USA:s.

Man skulle kunna tro att stora koncentrationer helt enkelt paÊ grund av sin storlek kraÈver ett mer
omfattande samarbete, men detta staÈmmer inte alltid. Vissa ganska stora aÈrenden hoÈ rde rent formellt
till EG:s jurisdiktion, men de hade liten eller ingen betydelse foÈ r konkurrensen i Europa. Detta kan
bero paÊ att huvuddelen av verksamheten ligger utanfoÈ r Europa, vilket var fallet i aÈrendet Travelers
Citicorp, eller paÊ att parternas verksamhet aÈr koncentrerad till deras respektive hemlaÈnder, varfoÈ r den
eventuella oÈ verlappningen har mycket liten betydelse foÈ r konkurrensen. Parterna i aÈrendet Daimler
Benz/Chrysler och aÈrendet BP/Amoco var fraÈmst verksamma inom sina egna vaÈrldsdelar och hade
ingen verksamhet alls eller en obetydlig saÊdan paÊ den andra partens territorium, varfoÈ r oÈ verlappningen
var marginell eller obefintlig.

I saÊdana aÈrenden kommer samarbetet att vara begraÈnsat och oftast bestaÊ i att handlaÈggare i EG och
USA haÊller kontakt med varandra, informerar varandra om sina respektive tidtabeller och eventuellt
diskuterar definitioner av produktmarknad och geografisk marknad.

Det finns ocksaÊ aÈrenden daÈr EG:s och USA:s organ har olika uppfattning om produktmarknad och
geografisk marknad, men aÈndaÊ anser samarbete vara vaÈrdefullt, eftersom detta innebaÈr att man kan
finna orsaken till de skilda uppfattningarna och testa om det egna resonemanget haÊ ller. American
Home Products/Monsanto och Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim var aÈ renden daÈ r
konkurrenslaÈget var ett annat i Europa aÈn i USA. AÈ ven i aÈrenden daÈr produktmarknaderna och de
geografiska marknaderna och daÈrmed analysen av konkurrensen skiljer sig aÊ t, kan det vara oÈ nskvaÈrt

244 Omarbetad rekommendation fraÊn OECD-raÊdet angaÊende medlemsstaternas samarbete i fraÊga om konkurrens-
begraÈnsande beteende som paÊverkar den internationella handeln, antagen den 27/28 juli 1995.

245 Denna rapport koncentreras paÊ handlaÈggningen av aÈrenden som beroÈ r samarbetet mellan EG och USA. FoÈ r
naÈrmare upplysningar om ett visst aÈrende, se den XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken.
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med en viss samordning av aÊtgaÈrderna. Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim och Halliburton/
Dresser aÈr exempel paÊ aÈrenden daÈr man diskuterade moÈ jliga korrigerande aÊtgaÈrder.

I bedoÈ mningsfasen kan det bli fraÊga om ett mer omfattande samarbete om produkt- eller
tjaÈnstemarknadernas geografiska raÈckvidd aÈr global eller omfattar baÊde USA och Europa. I dessa
aÈrenden kan baÊde EG:s och USA:s organ ha ett intresse av att definitionen av produkt- och
tjaÈnstemarknaden staÈmmer oÈ verens och av att kaÈnna till om den andra parten anser att aÈrendet har
stor betydelse foÈ r konkurrensen. I aÈrendena Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI,
Wolters Kluwer/Reed Elsevier, Exxon/Shell och Marsh & McLennan/Sedgwick diskuterades
produktmarknad och geografisk raÈckvidd foÈ r att respektive organ skulle kunna bekraÈfta det andra
organets analys.

Det haÈnder allt oftare att handlaÈggarna rutinmaÈssigt begaÈr att bli befriade fraÊn tystnadsplikten foÈ r att
organen skall kunna utbyta information med varandra. Den fraÈmsta vinsten med detta aÈr ofta inte
sjaÈ lva informationen, utan i staÈ llet att hindren foÈ r en fri och ohaÈmmad dialog mellan parterna
avlaÈgsnas. Ett saÊdant utbyte kan till exempel foÈ rhindra de missfoÈ rstaÊnd som annars kan uppstaÊ paÊ

grund av att handlaÈggarna paÊ de baÊda sidorna inte helt har foÈ rstaÊ tt varandras staÈ llningstaganden eller
avsikter. Om organen samarbetar i undersoÈ kningsskedet, blir processen mindre betungande foÈ r de
anmaÈlande parterna och tredje parter. Genom samarbete vid planeringen av korrigerande aÊtgaÈrder
kan de anmaÈlande parterna slippa foÈ rhandla om aÊtgaÈrderna i tvaÊ omgaÊngar, vilket annars innebaÈr en
risk foÈ r att parterna maÊste goÈ ra fler eftergifter till det andra organet foÈ r att faÊ klartecken foÈ r den
uppgoÈ relse som det foÈ rsta organet redan har godkaÈnt.

Om en saÊdan dialog skall ha naÊgot vaÈrde, maÊste det vara moÈ jligt att inleda den i ett saÊ tidigt skede av
bedoÈ mningen som moÈ jligt. Tidigare foÈ rsoÈ k att faÊ befrielse fraÊn tystnadsplikten har ofta lett till mycket
laÊnga foÈ rhandlingar med parterna om villkoren foÈ r denna befrielse, vilket i sin tur kan ha medfoÈ rt att
vaÈrdet av ett samarbete har gaÊtt foÈ rlorat. Kommissionen har boÈ rjat ta initiativet i detta sammanhang
genom att foÈ reslaÊ att de anmaÈlande parterna undertecknar ett ºstandardformulaÈrº foÈ r befrielse. PaÊ saÊ

saÈ tt kan den tid som kraÈvs foÈ r att foÈ rhandla om villkoren begraÈnsas till ett minimum.

I vissa faÊ fall har man gaÊtt ett steg laÈngre i samarbetet och samordnat sina respektive undersoÈ kningar.
AÈ ven om baÊda organen fortsaÈ tter att hoÈ ra tredje parter paÊ egen hand, kan de diskutera vem som skall
kontaktas och samordna de fraÊgor som skall staÈ llas. I WorldCom/MCI underlaÈttades bedoÈ mningarna
avsevaÈrt genom att saÊ maÊnga foÈ retag var beredda att hjaÈ lpa till. De svarade paÊ fraÊgor baÊde fraÊn EG:s
och USA:s organ och gav dessa raÈ tt att laÊ ta den andra parten ta del av uppgifterna. En del foÈ retag
laÈmnade samma uppgifter till baÊda organen.

Samarbetet kan gaÊ aÈnnu laÈngre. I aÈrendena WorldCom/MCI och Exxon/Shell inledde man ett
samarbete i bedoÈ mningsfasen som fortsatte ocksaÊ under diskussionerna om korrigerande aÊtgaÈrder. I
WorldCom/MCI hoÈ lls trilaterala foÈ rhandlingar mellan de anmaÈlande parterna och de tvaÊ organen. Det
amerikanska justitiedepartementet och kommissionen genomfoÈ rde dessutom ett gemensamt mark-
nadstest av den foÈ rsta uppsaÈttningen korrigerande aÊtgaÈrder. Detta gick till saÊ att en handlaÈggare fraÊn
GD IV reste till USA och deltog i det amerikanska justitiedepartementets marknadstest. I Exxon/Shell
diskuterades de korrigerande aÊtgaÈrderna ingaÊende av USA:s och EG:s organ innan respektive organ
fattade ett slutligt beslut.

I naÊgra fall har man samarbetat ocksaÊ naÈr det gaÈ ller genomfoÈ randet av foÈ retagens aÊtaganden, men paÊ

detta omraÊde finns utrymme foÈ r ett utvidgat samarbete. I WorldCom/MCI skrev kommissionen till det
amerikanska justitiedepartementet och begaÈrde att justitiedepartementet skulle samarbeta angaÊende
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de aÊtaganden som parterna gjort baÊde till kommissionen och justitiedepartementet. Justitie-
departementet bekraÈftade att man skulle vidta alla de aÊtgaÈrder som var noÈ dvaÈndiga och laÈmpliga
foÈ r att utvaÈrdera aÊtagandena, och om justitiedepartementet fann dem tillraÈckliga, skulle man foÈ rsoÈ ka
se till att de faktiskt genomfoÈ rdes. Ett bra exempel paÊ ett saÊdant samarbete aÈr aÈrendet Halliburton/
Dresser, som EG godkaÈnde redan i den foÈ rsta fasen, men som de amerikanska myndigheterna inte
kunde godkaÈnna direkt, eftersom de fann att transaktionen gav upphov till en del allvarliga problem.
Ett av problemomraÊdena var marknaden foÈ r borrvaÈtska. AÈ ven Europeiska kommissionen ansaÊg att
detta var ett problem, men att de amerikanska myndigheterna var baÈttre laÈmpade att ta itu med det,
eftersom transaktionen beroÈ rde avyttring av tillgaÊngar i USA. Kommissionen hoÈ ll naÈra kontakt med
det amerikanska justitiedepartementet och litade paÊ att konkurrensavdelningen daÈr oÈ vervakade att
avyttringen genomfoÈ rdes paÊ det saÈ tt som kraÈvdes foÈ r att transaktionen skulle godkaÈnnas i den foÈ rsta
fasen. Justitiedepartementet hoÈ ll kommissionen fullstaÈndigt informerad under hela avyttrings-
processen.

5. Slutsatser

1991 aÊrs bilaterala avtal mellan EG och USA har hittills tillaÈmpats paÊ ett mycket framgaÊngsrikt saÈ tt.
De baÊda konkurrensmyndigheternas tillvaÈgagaÊngssaÈ tt har naÈrmat sig i staÈ llet foÈ r fjaÈrmat sig fraÊn
varandra. Erfarenheten har visat att det inte bara aÈr moÈ jligt att samarbeta med USA, utan ocksaÊ

absolut noÈ dvaÈndigt om de baÊda konkurrensmyndigheterna effektivt skall kunna ta itu med det staÈndigt
vaÈxande problem som konkurrensbegraÈnsande affaÈrsverksamhet oÈ ver nationsgraÈnserna utgoÈ r.

Samarbetet aÈr noÈ dvaÈndigt inte minst paÊ grund av att de sektorer som fraÈmst beroÈ rs (transporter,
telekommunikationer, laÈkemedel, datorer osv.) aÈr saÊ viktiga och paÊ grund av de konsekvenser som
beslut i konkurrensaÈrenden har foÈ r dessa nyckelsektorer.

Avtalen innebaÈr dock inte att man undanroÈ jer risken foÈ r att de olika myndigheternas bedoÈ mningar
kommer att strida mot varandra, eftersom myndigheterna foÈ rbehaÊller sig raÈtten att goÈ ra en sjaÈ lvstaÈndig
bedoÈ mning och fatta beslut oberoende av varandra. Ett oÈ kat samarbete bidrar emellertid till att goÈ ra
baÊde EG:s och USA:s konkurrenslagstiftning mer verkningsfull och aÈndamaÊlsenlig och minskar
riskerna foÈ r motstridiga beslut.
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BILAGA 1
EUROPEISKA KOMMISSIONENS ANMAÈ LNINGAR TILL DE AMERIKANSKA

MYNDIGHETERNA 1.1.1998 Ð 31.12.1998

KoncentrationsaÈrenden 246

01. AÈ rende nr IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. AÈ rende nr IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. AÈ rende nr IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. AÈ rende nr IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. AÈ rende nr IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. AÈ rende nr IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. AÈ rende nr IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. AÈ rende nr IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. AÈ rende nr IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. AÈ rende nr IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. AÈ rende nr IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. AÈ rende nr IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. AÈ rende nr IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. AÈ rende nr IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. AÈ rende nr IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. AÈ rende nr IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. AÈ rende nr IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. AÈ rende nr IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

19. AÈ rende nr IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

246 Av sekretesskaÈ l anges i denna foÈ rteckning endast de undersoÈ kningar eller aÈrenden som har offentliggjorts.
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20. AÈ rende nr V/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. AÈ rende nr IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. AÈ rende nr IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. AÈ rende nr IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. AÈ rende nr IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. AÈ rende nr IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/BankersTrust/SPP/OÈ hman

26. AÈ rende nr IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. AÈ rende nr IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. AÈ rende nr IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. AÈ rende nr IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. AÈ rende nr IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. AÈ rende nr IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. AÈ rende nr IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. AÈ rende nr IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. AÈ rende nr IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. AÈ rende nr IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. AÈ rende nr IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. AÈ rende nr IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38. AÈ rende nr IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39 AÈ rende nr IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. AÈ rende nr IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. AÈ rende nr IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. AÈ rende nr IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. AÈ rende nr IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

OÈ vriga aÈrenden 247

01. AÈ rende nr IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. AÈ rende nr IV/36696 Ð Parallella produkter fraÊn DuPont Paints och Pigments

03. AÈ rende nr IV/36890 Ð OÈ vervakning av Digitals aÊ tagande av den 8 oktober 1997

04. AÈ rende nr IV/36702 Ð UndersoÈ kning av Iomega Corporations avtal och beteende paÊ marknaden

05. AÈ rende nr IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish och Newcastle

06. AÈ rende nr IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. AÈ rende nr IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. AÈ rende nr IV/36545 Ð Aminoacids

09. AÈ rende nr IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Av sekretesskaÈ l anges i denna foÈ rteckning endast de undersoÈ kningar eller aÈrenden som har offentliggjorts.
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BILAGA 2
DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNAS ANMAÈ LNINGAR TILL

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 1.1.1998 Ð 31.12.1998

KoncentrationsaÈrenden 248

01. Se fotnot

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

19. PMSI/Cognizant

248 Av sekretesskaÈ l anges i denna foÈ rteckning endast de undersoÈ kningar eller aÈrenden som har offentliggjorts.
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20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. Se fotnot

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Se fotnot

33. Halliburton/Dresser

34. Se fotnot

35. BP/Amoco

36. Se fotnot

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. Se fotnot

41. Exxon/Shell

42. Se fotnot
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OÈ vriga aÈrenden 249

01. ICI Explosives

02. Se fotnot

03. Se fotnot

04. Se fotnot

05. Se fotnot

06. Se fotnot

07. Se fotnot

249 Av sekretesskaÈ l anges i denna foÈ rteckning endast de undersoÈ kningar eller aÈrenden som har offentliggjorts.
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V Ð TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I
MEDLEMSSTATERNA

Detta kapitel bygger paÊ bidrag fraÊn medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Mer detaljerad
information om dessa myndigheters verksamhet aÊterfinns i de nationella rapporter som utarbetas av de
flesta av dem.

A Ð Utveckling paÊ lagstiftningsomraÊ det

Det kan konstateras att tillnaÈrmningen mellan de nationella lagstiftningarna och gemenskapsraÈtten har
fortsatt under 1998, aÈven om tillnaÈrmningen i vissa fall har skett endast delvis. De nya danska och
nederlaÈndska lagarna, som harmoniserats med gemenskapsraÈ tten, traÈdde i kraft den 1 januari 1998.
Nya konkurrenslagar, som avsevaÈrt naÈrmar sig gemenskapsreglerna, har antagits i Tyskland och
FoÈ renade kungariket. Reflexionerna fortsaÈ tter i OÈ sterrike, Luxemburg och Sverige. Den nya finska
lagstiftningen om foÈ retagskoncentrationer har tagit intryck av den europeiska modellen. Intressanta
reformer paÊ procedurplanet haÊ ller paÊ att laÈggas fram i Belgien, Spanien och Sverige.

I sex laÈnder har konkurrenslagstiftningen inte aÈndrats under 1998. Dessa laÈnder aÈr Frankrike,
Grekland, Italien, Luxemburg, Portugal och OÈ sterrike.

Tyskland

Den 28 maj 1998, efter tre aÊrs arbete, antog den tyska riksdagen en sjaÈ tte aÈndring av den tyska lagen
om konkurrensbegraÈnsningar (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen, nedan GWB). Lagtexten,
som gaÈllt mer aÈn 40 aÊr, omarbetades totalt i samband med revideringen, och dess bestaÈmmelser
foÈ rstaÈrktes och fick en begripligare spraÊkdraÈkt. InnehaÊllsmaÈssigt har reformen medfoÈ rt en viss
harmonisering av gemenskapslagstiftningen om konkurrensbegraÈnsande samverkan samt ett oÈ kat
skydd foÈ r konkurrensen tack vare lagen i dess helhet.

Reformen innebaÈr att inte endast tillaÈmpningen utan ocksaÊ sjaÈ lva ingaÊendet av konkurrensbe-
graÈnsande avtal foÈ rbjuds. FoÈ rteckningen oÈ ver undantag fraÊn foÈ rbudet mot konkurrensbegraÈnsande
samverkan har foÈ rkortats och foÈ rfarandet foÈ r beviljande av undantag foÈ renklats. Vad gaÈ ller vissa
saÈrskilda former av samarbete har lagen tillfoÈ rts en ytterligare grund foÈ r undantag i analogi med artikel
81.3.

Enligt de nya bestaÈmmelserna foÈ rbjuds missbruk av en dominerande staÈ llning direkt i den nya lagen paÊ

det saÈtt som foÈ reskrivs i artikel 82 i EG-foÈ rdraget, saÊ att missgynnade foÈ retag sjaÈ lva kan haÈvda sina
raÈttigheter vid allmaÈnna domstolar. De myndigheter som ansvarar foÈ r kontrollen av konkurrensbe-
graÈnsande samverkan har faÊ tt utoÈ kade befogenheter att undersoÈ ka oÈ vertraÈdelser som begaÊtts av
foÈ retag med en dominerande staÈ llning. TilltraÈde till naÈ t och infrastrukturer styrs av en allmaÈn klausul i
GWB. Den nya lagstiftningen foÈ rbjuder foÈ retag med en dominerande staÈ llning att saÈ lja sina produkter
till ett pris som aÈr laÈgre aÈn sjaÈ lvkostnadspriset, om det inte finns sakligt motiverade skaÈ l och om det
inte roÈ r sig om en enstaka foÈ rsaÈ ljning.

Vad gaÈller kontrollen av foÈ retagskoncentrationer innebaÈr denna reform en tillaÈmpning av foÈ re-
byggandeprincipen, vilket innebaÈr att koncentrationer maÊste anmaÈlas innan de genomfoÈ rs paÊ samma
saÈtt som enligt gemenskapslagstiftningen. Andra foÈ retag kan vid domstol oÈ verklaga beslut om
godkaÈnnande av koncentrationer.
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Antalet omraÊden som inte omfattas av tillaÈmpningsomraÊdet foÈ r denna lag om konkurrensbegraÈns-
ningar (jordbruk, banker/foÈ rsaÈkringar och transporter) har redan minskat avsevaÈrt. Det undantag som
aÈr tillaÈmpligt paÊ energisektorn (el och gas) avskaffades redan i mars 1998 inom ramen foÈ r aÈndringen av
energilagstiftningen. Idrott har fogats till foÈ rteckningen oÈ ver sektorer som inte omfattas av lagen i
fraÊga. DaÈrmed godkaÈnns det att idrottsfoÈ reningar centralt salufoÈ r raÈ ttigheter till TV-utsaÈndningar.
Eftersom dessa foÈ reningar tillhandahaÊ ller tjaÈnster av allmaÈnt intresse (fraÈmjande av ungdoms- och
amatoÈ ridrott) maÊste de tillfoÈ rsaÈkras en tillraÈcklig ekonomisk grundval.

Den nya versionen av GWB traÈdde i kraft den 1 januari 1999.

OÈ sterrike

AÊ r 1998 inleddes en diskussion i OÈ sterrike om en revidering av den nationella konkurrenslagstift-
ningen. Flera olika loÈ sningar togs fram avseende den institutionella strukturen (oÈ kade befogenheter
foÈ r kartelldomstolen, bildandet av ett oberoende kartellverk (Kartellamt)). Diskussionerna gaÈ llde
ocksaÊ en djupgaÊende tillnaÈrmning till gemenskapens konkurrenslagstiftning. Inget slutligt beslut har
dock aÈnnu fattats, men det raÊder enighet om att man boÈ r oÈ vervaÈga att foÈ rstaÈrka principen om att inleda
foÈ rfaranden paÊ administrativ vaÈg.

Belgien

Den belgiska konkurrenslagen av den 5 augusti 1991 bygger i stor utstraÈckning paÊ gemenskapens
konkurrenslagstiftning. Den belgiska lagstiftningen har saÊ ledes redan harmoniserats med gemenskaps-
lagstiftningen paÊ detta omraÊde.

Dessutom foÈ reskrivs det att om de behoÈ riga belgiska konkurrensmyndigheterna maÊste fatta beslut
enligt artikel 84 i EG-foÈ rdraget om huruvida avtal aÈr lagliga eller om det foÈ rekommer missbruk av en
dominerande staÈ llning inom den gemensamma marknaden, maÊste beslutet fattas i enlighet med artikel
81.1 i foÈ rdraget, enligt de straff och foÈ rfaranden som foÈ reskrivs i den belgiska konkurrenslagen.

AÊ r 1998 offentliggjordes tvaÊ ytterligare genomfoÈ randebeslut. Det kungliga beslutet av den 22 januari
1998 (offentliggjort i Moniteur Belge den 24 april 1998) om anfoÈ rande av klagomaÊl och ansoÈ kningar
som avses i artikel 23.1 c och d i lagen av den 5 augusti 1991 om skydd foÈ r den ekonomiska
konkurrensen har till syfte att faststaÈ lla hur klagomaÊlen skall anfoÈ ras. I foÈ rordningen foÈ reskrivs det att
klagomaÊlen skall laÈmnas i aÊ tta exemplar, att det skall finnas en klar detaljerad beskrivning av
konkurrensfoÈ rfarandena i fraÊga och att de skall underbyggas med tillraÈcklig dokumentation.

Det andra kungliga beslutet, av den 22 januari 1998, aÈndrar de kungliga besluten av den 15 mars 1993
om foÈ rfarandena i fraÊga om skydd av den ekonomiska konkurrensen, av den 23 mars 1993 om
ansoÈ kningar och anmaÈlningar som avses i artiklarna 6 och 7 i lagen av den 5 augusti 1991 om skydd av
den ekonomiska konkurrensen och av den 23 mars 1993 om anmaÈlan av foÈ retagskoncentrationer som
avses i artikel 12 i lagen av den 5 augusti 1991 om skydd foÈ r den ekonomiska konkurrensen (Moniteur,
24.4.1998). Syftet med detta andra beslut aÈr dels att foÈ rbaÈttra samverkan mellan de myndigheter som
ansvarar foÈ r genomfoÈ randet av konkurrenslagen, dels att precisera att foÈ retagen vid ett koncentra-
tionsfoÈ rfarande faÊr oÈ verklaga ett beslut som konkurrensraÊdet fattat om att inleda den andra fasen av
en undersoÈ kning endast om konkurrensraÊdets slutliga beslut om koncentrationens laglighet har
oÈ verklagats.
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Danmark

SaÊsom tillkaÈnnagavs i den 27:e rapporten om konkurrenspolitiken traÈdde en ny konkurrenslag, lag nr
384 av den 10 juni 1997, i kraft den 1 januari 1998. Genom lagen infoÈ rs ett allmaÈnt foÈ rbud mot
konkurrensbegraÈnsande avtal samt ett foÈ rbud mot missbruk av en dominerande staÈ llning. BaÊda
foÈ rbuden motsvarar foÈ rbuden i artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget. De danska konkurrensmyndighe-
terna kan inte direkt tillaÈmpa foÈ rbuden i artiklarna 81.1 och 82 i EG-foÈ rdraget.

OÈ vergaÊngen till foÈ rbudsprincipen innebaÈr en systemfoÈ raÈndring i den danska konkurrenslagstiftningen,
som i fortsaÈ ttningen kommer att tillaÈmpas i enlighet med kommissionens praxis och foÈ rstain-
stansraÈ ttens och EG-domstolens raÈ ttspraxis.

Genom den nya konkurrenslagen infoÈ rdes ocksaÊ one-stop-shop-principen, som innebaÈr att avtal som
beraÈ ttigar till ett gemenskapsundantag automatiskt undantas fraÊn det allmaÈnna foÈ rbud mot
konkurrensbegraÈnsande avtal som foÈ reskrivs i konkurrenslagen.

Avtal som inte oÈ verstiger vissa troÈ skelvaÈrden och daÈrfoÈ r aÈr av mindre betydelse undantas ocksaÊ fraÊn
det allmaÈnna foÈ rbudet.

Liksom enligt EU:s konkurrensregler aÈr det moÈ jligt att faÊ ett icke-ingripandebesked eller ett
individuellt undantag, foÈ rutsatt att den behoÈ riga konkurrensmyndigheten har underraÈ ttats.

Fram till den 1 juli 1998 hade det inkommit 845 anmaÈlningar av avtal som gaÈ llde naÈr lagen traÈdde i
kraft den 1 januari 1998.

NaÈr den nya konkurrenslagen antogs tillkaÈnnagav handels- och industriministeriet aÊ tta gruppundantag
som motsvarar dem som tillaÈmpas inom Europeiska unionen, samt ett saÈrskilt gruppundantag foÈ r avtal
som gaÈller detaljhandelskedjor.

Konkurrenslagen, som omfattar saÊvaÈ l privata som offentliga foÈ retag, tillaÈmpas av konkurrensraÊdet
(ºKonkurrenceraÊdetº), som bestaÊr av 19 medlemmar. Konkurrensstyrelsen (ºKonkurrencestyrelsenº),
som aÈr raÊdets sekretariat, staÊr som garant foÈ r den dagliga tillaÈmpningen av lagen och skoÈ ter ocksaÊ

samarbetet med Europeiska kommissionen i fraÊgor av allmaÈnt intresse.

De beslut som fattas med stoÈ d av konkurrenslagen kan oÈ verklagas hos konkurrensklagonaÈmnden
(ºKonkurrenceankenñvnetº) och i sista hand vid domstol.

OÈ vertraÈdelser, antingen avsiktliga eller till foÈ ljd av allvarlig foÈ rsummelse, av foÈ rbuden i konkurrens-
lagen kan straffas med boÈ ter, som aÈr en straffpaÊfoÈ ljd. BoÈ ter foÈ r oÈ vertraÈdelse av foÈ rbudet mot missbruk
av en dominerande staÈ llning utdoÈ ms dock endast om ett aÊ laÈggande utfaÈrdats mot en liknande
oÈ vertraÈdelse under de fem senaste aÊren. Enligt motiveringen till lagen ansaÊgs det dessutom ofoÈ renligt
med traditionen i dansk strafflagstiftning att foÈ reslaÊ straff som aÈr lika straÈnga som de boÈ ter som
utdoÈ mts foÈ r en oÈ vertraÈdelse av gemenskapens konkurrensregler.

Den nya konkurrenslagen innehaÊ ller inga bestaÈmmelser om kontroll av foÈ retagskoncentrationer, men
den foÈ reskriver att koncentrationerna skall anmaÈlas till konkurrensstyrelsen om den sammanlagda
omsaÈttningen foÈ r de deltagande foÈ retagen oÈ verstiger 30 miljoner danska kronor. AnmaÈlningsskyldig-
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heten aÈr dock tillaÈmplig endast om aÊtminstone ett av de beroÈ rda foÈ retagen har sitt huvudkontor i
Danmark.

Spanien

Den 27 februari godkaÈndes det kungliga dekretet nr 295/1998 om tillaÈmpning i Spanien av
gemenskapens konkurrensregler. Detta dekret, som boÈ rjade beredas 1997, innebaÈr en aÈndring av
det kungliga dekretet nr 1882/86 av den 29 augusti 1986 om de nationella konkurrensmyndigheternas
tillaÈmpning av artiklarna 81 och 82 i foÈ rdraget. SistnaÈmnda dekret behoÈ vde moderniseras paÊ grund av
de lagstiftningsaÈndringar som gjorts sedan det traÈdde i kraft.

Det nya dekretet innehaÊ ller foÈ ljande aÈndringar:

i. Det preciserar det foÈ rfarande som skall iakttas naÈr aÈrenden undersoÈ ks enligt gemenskapens
konkurrensregler och beslut fattas om dessa.

ii. Det avhjaÈ lper bristen paÊ flexibilitet i det kungliga dekretet nr 1882/86, i vilket de nationella
konkurrensmyndigheterna anfoÈ rtroddes ansvaret foÈ r att tillaÈmpa gemenskapslagstiftningen, genom
att det innehaÊ ller en uttoÈ mmande foÈ rteckning oÈ ver de gemenskapsregler som gaÈ llde 1986. I det nya
kungliga dekretet foÈ rdelas befogenheterna ºratione materiaeº, det vill saÈga enligt aÈmnesomraÊde.

iii. Vad gaÈ ller foÈ retagskoncentrationer foÈ reskriver foÈ rordningen foÈ ljande:

Ð Konkurrensdomstolen aÈr den myndighet som har befogenhet att fatta beslut om koncentra-
tionsaÈrenden som kommissionen haÈnskjutit till de spanska konkurrensmyndigheterna enligt
artikel 9 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89 (aÈndrad genom foÈ rordning (EG) nr 1310/97) och
om huruvida det aÈr laÈmpligt att foÈ rorda en tillaÈmpning av artikel 22.3 i raÊdets foÈ rordning (EEG)
nr 4064/89.

Ð Konkurrensskyddsmyndigheten (SDC) ansvarar foÈ r foÈ rfarandena vid tillaÈmpningen av
artiklarna 9 och 22.3 i foÈ rordning (EEG) nr 4064/89.

Ð Regeringen har behoÈ righet att godkaÈnna, med eller utan villkor, eller foÈ rbjuda foÈ re-
tagskoncentrationer som har en gemenskapsdimension och som kommissionen haÈnskjutit till
den enligt artikel 9 i raÊdets foÈ rordning (EEG) nr 4064/89. Regeringen har ocksaÊ befogenheter
att vidta korrigerande aÊtgaÈrder genom att tillaÈmpa artikel 21.3 i naÈmnda foÈ rordning.

iv. Vad gaÈ ller foÈ rfaranden som inletts i fraÊga om oÈ vertraÈdelse av artiklarna 81.1 och 82:

Ð Konkurrensdomstolen ansvarar foÈ r tillaÈmpningen i Spanien av artiklarna 81.1 och 82 samt
sekundaÈrlagstiftningen.

Ð SDC ansvarar foÈ r foÈ rfarandena vid tillaÈmpningen av artiklarna 81.1 och 82 samt sekundaÈrlag-
stiftningen.
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v. Generaldirektoratet foÈ r ekonomisk politik och konkurrensfraÊgor anses baÈra ansvaret foÈ r
samarbetet mellan kommissionen och de spanska myndigheterna med haÈnsyn till tillaÈmpningen
av gemenskapens konkurrensregler i Spanien.

vi. I det kungliga dekretet faststaÈ lls ocksaÊ befogenheterna foÈ r de tjaÈnstemaÈn och andra anstaÈ llda inom
den spanska foÈ rvaltningen som med stoÈ d av gemenskapsreglerna utfoÈ r kontrollbesoÈ k eller
undersoÈ kningar vid foÈ retag i Spanien.

vii. I dekretet faststaÈ lls slutligen arrangemangen betraÈ ffande sekretessplikten och det foÈ rfarande som
skall iakttas vid konfidentiella undersoÈ kningar av handlingar i samband med foÈ rfaranden enligt
sjaÈ lva dekretet.

Lag nr 66/97 av den 30 december 1997 om skattemaÈssiga, administrativa och sociala aÊtgaÈrder (BoletõÂn
Oficial del Estado, 31.12.1997) aÈndrar lag nr 16/89 om konkurrensskydd. NaÈrmare bestaÈmt har en ny
artikel 56 infoÈ rts, i vilken faststaÈ lls de laÈngsta tidsfristerna foÈ r de foÈ rfaranden som inletts vid byraÊn och
domstolen foÈ r konkurrensaÈrenden. Dessa tidsfrister aÈr endast tillaÈmpliga paÊ foÈ rfaranden som inletts
den 1 januari 1998 eller senare. Tidsfristen foÈ r inledande av foÈ rfarande vid tjaÈnsten och domstolen foÈ r
konkurrensaÈrenden aÈr 18 respektive 12 maÊnader, varefter foÈ rfarandena foÈ rlorar sin giltighet.

Finland

Finlands riksdag antog den 24 mars 1998 en lag (303/1998) om aÈndring av lagen om konkurrensbe-
graÈnsningar (480/1992). AÈ ndringen traÈdde i kraft den 1 oktober 1998.

Den viktigaste reformen var infoÈ randet av regler om kontroll av foÈ retagsfoÈ rvaÈrv i lagen om
konkurrensbegraÈnsningar. De nya bestaÈmmelserna aÈr tillaÈmpliga paÊ foÈ rvaÈrv av foÈ retag, om parternas
sammanlagda omsaÈttning oÈ verstiger 2 miljarder finska mark och om minst tvaÊ parter har en omsaÈttning
som oÈ verstiger 150 miljoner finska mark. Dessutom kraÈvs det att affaÈrsverksamheten skall vara
baserad i Finland. Kontrollen av foÈ retagsfoÈ rvaÈrv omfattar alla sektorer.

Om ett foÈ retagsfoÈ rvaÈrv leder till skapandet eller foÈ rstaÈrkningen av en dominerande staÈ llning som
vaÈsentligt hindrar konkurrensen paÊ den finska marknaden eller den stoÈ rsta delen av denna, kan
konkurrensverket (kilpailuvirasto) foÈ reslaÊ foÈ r konkurrensraÊdet (kilpailuneuvosto) att foÈ rvaÈrvet
foÈ rbjuds. Om de skadliga effekterna av foÈ retagsfoÈ rvaÈrvet kan undvikas genom att man staÈ ller villkor
foÈ r dess genomfoÈ rande, skall konkurrensverket foÈ rhandla med parterna om dessa villkor.

FoÈ retagsfoÈ rvaÈrvet skall anmaÈlas till konkurrensverket inom en vecka efter foÈ rvaÈrvet. Konkurren-
sverket skall inom en maÊnad efter att ha mottagit anmaÈlan tillkaÈnnage om foÈ retagsfoÈ rvaÈrvet skall
underkastas en noggrann granskning. FoÈ rslaget om att foÈ rbjuda foÈ retagsfoÈ rvaÈrvet skall oÈ versaÈndas till
konkurrensraÊdet inom tre maÊnader efter att konkurrensverket har beslutat goÈ ra en undersoÈ kning.
KonkurrensraÊdet skall fatta beslut i aÈrendet inom tre maÊnader fraÊn den dag foÈ rslaget lades fram.
FoÈ rslaget faÊr inte verkstaÈ llas foÈ rraÈn foÈ rfarandet avslutats, om inte verkstaÈ llandet av foÈ rvaÈrvet har
godkaÈnts separat. I konkurrensraÊdets foÈ rfarande upphoÈ r foÈ rbudet mot att genomfoÈ ra foÈ rvaÈrvet, om
konkurrensraÊdet inte beslutar naÊgot annat inom en maÊnad fraÊn den dag daÊ konkurrensverket lade fram
sitt foÈ rslag eller den dag daÊ ett klagomaÊl har inlaÈmnats.

FoÈ retagsfoÈ rvaÈrven paÊ elmarknaden omfattas av en saÈrskild bestaÈmmelse om att konkurrensraÊdet paÊ

foÈ rslag av konkurrensverket kan foÈ rbjuda ett foÈ retagsfoÈ rvaÈrv paÊ elomraÊdet, om det leder till att det
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foÈ rvaÈrvande foÈ retagets andel av det nationella distributionsnaÈtet blir stoÈ rre aÈn 25 %. BestaÈmmelsen
gaÈ ller verksamhet oÈ ver naÈt med en spaÈnning paÊ mer aÈn 400 volt, eftersom de negativa effekterna av en
vertikal integration aÈr mest uppenbara i fraÊga om dem.

Handels- och industriministeriet fattade den 1 juli 1998 beslut om anmaÈlningsskyldigheten vid
foÈ retagsfoÈ rvaÈrv (499/1998) och om beraÈkning av omsaÈttningen foÈ r en part i foÈ retagsfoÈ rvaÈrvet (498/
1998). Besluten traÈdde i kraft den 1 oktober 1998. Konkurrensverket offentliggjorde den 15 september
1998 ett meddelande om kontrollen av foÈ retagsfoÈ rvaÈrv.

Genom en aÈndring av lagen om konkurrensbegraÈnsningar (303/1998) infoÈ rdes en bestaÈmmelse om
obetydliga konkurrensbegraÈnsningar. Konkurrensverket faÊr inte vidta aÊtgaÈrder, om konkurrensbe-
graÈnsningen har endast en obetydlig inverkan paÊ den ekonomiska konkurrensen. Konkurrensverket
offentliggjorde den 17 september 1998 ett meddelande om obetydliga konkurrensbegraÈnsningar.

En bestaÈmmelse om icke-ingripandebesked infoÈ rdes i lagen foÈ r att foÈ rbaÈttra foÈ retagens raÈ ttsskydd.
FoÈ retagen kan ansoÈ ka hos konkurrensverket om ett icke-ingripandebesked betraÈ ffande foÈ rbuden i
lagen om konkurrensbegraÈnsningar, med undantag foÈ r foÈ rbudet mot missbruk av en dominerande
staÈ llning paÊ marknaden. Konkurrensverket offentliggjorde den 30 september 1998 anvisningar om
ansoÈ kan om undantag och icke-ingripandebesked.

Enligt den nya bestaÈmmelsen om gottgoÈ relse som fogats till lagen om konkurrensbegraÈnsningar maÊste
ett foÈ retag som, antingen avsiktligen eller av vaÊrdsloÈ shet, bryter mot lagen om konkurrensbegraÈns-
ningar eller de lagar eller foÈ rordningar som antagits med stoÈ d av den, gottgoÈ ra ett annat foÈ retag foÈ r de
skador det aÊsamkat detta. Avsikten aÈr att klarlaÈgga situationen vad gaÈ ller gottgoÈ relse av skador som
orsakats av konkurrensbegraÈnsningar, saÈrskilt i fall daÈr det inte finns naÊgot avtal mellan det vaÊllande
foÈ retaget och det foÈ retag som lidit skadorna. Kraven paÊ gottgoÈ relse proÈ vas av vanliga domstolar, som
kan begaÈra ett yttrande fraÊn konkurrensverket.

Irland

Konkurrensmyndigheterna (Competition Authority) offentliggjorde ett beslut: Category Certificate/
Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers (beslut nr 528 av den 4 december).
Gruppundantaget aÈr tillaÈmpligt fraÊn den 1 januari 1999 till den 31 december 2003.

Luxemburg

Stora framsteg gjordes 1998 med det forskningsarbete som ministeriet foÈ r ekonomiska fraÊgor utfoÈ r i
samarbete med ideÂbanken foÈ r ekonomisk lagstiftning vid centret foÈ r offentlig forskning. Syftet med
forskningsarbetet aÈr att modernisera lagen av den 17 juni 1970 om foÈ rfaranden som begraÈnsar handeln.
Ett omfattande samraÊd med konsumenter och naÈringslivskretsar utfoÈ rdes. Det konstruktiva samraÊdet
gjorde det moÈ jligt att inrikta reformplanerna paÊ de verkliga problem som foÈ retagen staÊr infoÈ r paÊ sina
saÈrskilda marknader. Syftet med det ambitioÈ sa projektet aÈr att visa att konkurrenslagstiftningen boÈ r
saÈ ttas in i ett stoÈ rre sammanhang foÈ r att den skall staÊ i samklang med lagstiftningen om illojal
konkurrens och konsumentskydd.

Det luxemburgska ekonomiministeriet faÈster mycket stor vikt vid moderniseringen av konkurrenspo-
litiken, som inom ramen foÈ r decentraliseringen av gemenskapsaÈrenden kommer att behoÈ va tillaÈmpas i
stoÈ rre utstraÈckning under de kommande aÊren. De behoÈ riga myndigheterna boÈ r vara beredda att
diskutera och fatta beslut om reformplanen under den senare haÈlften av 1999.
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NederlaÈnderna

I januari 1998 fastslog den nederlaÈndska regeringen principer foÈ r (allmaÈn och saÈrskild) oÈ vervakning av
de avreglerade allmaÈnnyttiga tjaÈnsterna. Regeringen intog sin staÊndpunkt i detta avseende med stoÈ d av
den allmaÈnna konkurrenslagen, som traÈdde i kraft den 1 januari 1998, och inom ramen foÈ r
avregleringen av de allmaÈnnyttiga tjaÈnsterna. Det var viktigt att klarlaÈgga systemets grundlaÈggande
karaktaÈr foÈ r att foÈ rhindra att oÈ vervakningen blir fragmentarisk paÊ grund av flera olika tillsynsorgan
och att det uppstaÊr inkonsekvenser vid tillaÈmpningen av konkurrensreglerna.

Den grundlaÈggande principen aÈr att NederlaÈnderna foÈ rhaÊ ller sig negativt till att det skapas saÈrskilda
system:

Sektorspecifika regler utoÈ ver konkurrenslagen, som gaÈ ller alla sektorer inom ekonomin, kommer att
antas endast om det allmaÈnna systemet inte goÈ r det moÈ jligt att uppnaÊ oÈ nskat resultat. NoÈ dvaÈndigheten
av saÈrskilda systen boÈ r bedoÈ mas regelbundet, i princip vart tredje aÊr.

Om det finns ett behov av saÈrskilda regler maÊste genomfoÈ randet av dem inte noÈ dvaÈndigtvis oÈ vervakas
av en saÈrskild ºreglerareº. Denna uppgift kan anfoÈ rtros den allmaÈnna tillsynsmyndigheten, det vill saÈga
den nederlaÈndska konkurrensmyndigheten (Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa), eller en
avdelning vid denna myndighet.

Det administrativa foÈ rhaÊllandet mellan den nederlaÈndska konkurrensmyndigheten och eventuella
andra tillsynsorgan maÊste definieras noggrant. FoÈ r vissa beslut maÊste det saÈrskilda tillsynsorganet
komma oÈ verens med konkurrensmyndigheten, saÈrskilt om det finns en risk foÈ r olika tolkningar av vissa
begrepp inom konkurrenslagstiftningen.

De grundlaÈggande principer som regeringen utformat har tagit sig uttryck i lagar, utkast till lagar och
avsiktfoÈ rklaringar.

Den nya lagen om telekommunikationer har traÈ tt i kraft och en ny lag om posttjaÈnster aÈr under
beredning. Ett saÈrskilt tillsynsorgan har bildats: den sjaÈ lvstaÈndiga myndigheten foÈ r posttjaÈnster och
telekommunikation (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit, OPTA). Regeringen avser
att aÊ laÈgga OPTA en skyldighet att fatta vissa beslut i samraÊd med NMa.

En byraÊ med uppgift att tillaÈ mpa och oÈ vervaka ellagen (Dienst Uitvoering en Toezicht
Elektriciteitswet, DTE) inraÈttades med stoÈ d av den lagen, som antogs 1998. ByraÊn fattar vissa beslut
i samraÊd med NMa. DTE aÈr en avdelning inom NMa.

Enligt utkastet till gaslag kommer gassektorn inte att oÈ vervakas av ett saÈrskilt tillsynsorgan utan av
NMa.

Inte heller inom sektorn foÈ r allmaÈnna transporter (lokala och regionala) finns det naÊgra planer paÊ att
inraÈ tta ett saÈrskilt tillsynsorgan, utan istaÈ llet kommer NMa att ges saÈrskilda befogenheter foÈ r denna
sektor.
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FoÈ renade Kungariket

Den 9 november erhoÈ ll foÈ rslaget till brittisk konkurrenslag fraÊn 1998 (Competition Act 1998) kungligt
godkaÈnnande (Royal Assent). Syftet med lagen aÈr att staÈrka den brittiska konkurrenslagstiftningen
genom att ersaÈ tta en stor del av det gaÈ llande systemet med tvaÊ foÈ rbud, som ligger mycket naÈra
artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget. Det ena foÈ rbudet gaÈller avtal mellan foÈ retag, beslut som fattas av
foÈ retagssammanslutningar och samordnade foÈ rfaranden som hindrar, begraÈnsar eller snedvrider
konkurrensen och som kan paÊverka handeln inom FoÈ renade kungariket. Det andra foÈ rbudet gaÈ ller
verksamhet som innebaÈr missbruk av en dominerande staÈ llning och som ocksaÊ kan paÊverka handeln
inom FoÈ renade kungariket. Lagen moÈ jliggoÈ r undantag till foÈ rmaÊn foÈ r avtal vilkas foÈ rdelar uppvaÈger
deras negativa effekter paÊ konkurrensen.

FoÈ rbuden i denna lag traÈder i kraft den 1 mars 2000 och ersaÈtter 1976 aÊrs lag om handelsbegraÈnsande
foÈ rfaranden (Restrictive Trade Practices Act 1976), 1976 aÊrs lag om priser vid aÊterfoÈ rsaÈ ljning
(Resale Prices Act 1976) samt stoÈ rre delen av 1980 aÊrs konkurrenslag (Competition Act 1980). Den
nya lagen kommer att ge generaldirektoÈ ren foÈ r den brittiska konkurrensmyndigheten stoÈ rre
befogenheter i fraÊga om sanktioner, kontroller och genomfoÈ rande samt att utdoÈ ma boÈ ter och
foÈ reskriva interimistiska aÊtgaÈrder. Lagen kommer att tillaÈmpas och verkstaÈ llas av generaldirektoÈ ren
och, i fraÊga om vissa reglerade sektorer, av denne i samverkan med tillsynsmyndigheterna foÈ r
sektorerna telekommunikationer, gas och el, vatten, rening av avloppsvatten och jaÈrnvaÈgstransporter.
En ny enhet, Competition Commission, kommer att ersaÈtta det nuvarande utskottet foÈ r monopol och
foÈ retagskoncentrationer (Monopolies and Mergers Commission) och den kommer ocksaÊ att undersoÈ ka
klagomaÊl mot beslut som fattas av generaldirektoÈ ren och de reglerande myndigheterna.

Den gaÈ llande lagstiftningen i FoÈ renade kungariket kommer att fortsaÈ tta vara tillaÈmplig till den 1 mars
2000. Lagen om handelsbegraÈnsande foÈ rfaranden kommer dock att gaÈ lla endast i modifierad form,
med krav paÊ att avtal om faststaÈ llande av priser skall anmaÈlas till generaldirektoÈ ren, som kommer att
fortsaÈ tta ha befogenheter att kraÈva att andra avtal genomfoÈ rs, om avtalen anses konkurrenshaÈmmande.

Ett av syftena med den nya lagen aÈr att i stoÈ rsta moÈ jliga utstraÈckning anpassa de nationella reglerna
efter gemenskapsreglerna. I artikel 60 i lagen foÈ reskrivs att de brittiska myndigheterna skall loÈ sa
konkurrensproblem och samtidigt i maÊn av moÈ jlighet och med haÈnsyn till foÈ refintliga svaÊrigheter iaktta
principerna i foÈ rdraget och gemenskapens raÈ ttspraxis.

Den nya lagen kommer inte att ha naÊgon direkt inverkan paÊ de brittiska bestaÈmmelserna om
foÈ retagskoncentrationer, som aÈven i fortsaÈ ttningen kommer att bedoÈ mas enligt de relevanta
bestaÈmmelserna i 1973 aÊrs lag om god affaÈrssed (Fair Trading Act 1973). Avtal som leder till
foÈ retagskoncentrationer enligt 1973 aÊrs lag kommer i allmaÈnhet inte att omfattas av 1998 aÊrs lag.
Detsamma gaÈ ller begraÈnsningar som anses accessoriska till saÊdana avtal. Regeringen har tillkaÈnnagett
sin avsikt att se oÈ ver effektiviteten i den gaÈ llande brittiska lagstiftningen om foÈ retagskoncentrationer,
och ett meddelande kommer kanske att offentliggoÈ ras inom kort.

Sverige

Vissa aÈndringar av konkurrenslagen traÈdde i kraft den 1 juli 1998. FoÈ rfarandet vid oÈ verklagande av
vissa beslut som fattas av Konkurrensverket aÈndrades. Beslut om icke-ingripande, undantag och
foÈ relaÈggande skall exempelvis i fortsaÈttningen oÈ verklagas direkt hos den hoÈ gsta raÈ ttsinstansen, dvs.
Marknadsdomstolen. Tidigare skulle saÊdana beslut oÈ verklagas hos Stockholms tingsraÈ tt. Denna
aÈndring syftar till att ge de beroÈ rda foÈ retagen en moÈ jlighet att snabbare faÊ ett slutligt beslut.
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Samtidigt har Konkurrensverket faÊ tt stoÈ rre moÈ jligheter att foÈ reskriva interimistiska aÊtgaÈrder. FraÊn och
med den 1 juli 1998 kan beslut av denna typ fattas saÊ snart det finns ºsaÈrskilda skaÈ lº foÈ r detta, medan
det tidigare kraÈvdes ºsynnerliga skaÈ lº, exempelvis risk foÈ r att en konkurrent slogs ut.

Konkurrensverkets bestaÈmmelser om handlaÈggning av aÈrenden har ocksaÊ aÈndrats. SaÊ ledes maÊste det i
fortsaÈ ttningen fattas beslut om en begaÈran om undantag inom ett aÊr, medan det tidigare inte fanns
naÊgon tidsfrist.

Mot bakgrund av det arbete som paÊgaÊr inom kommissionen har regeringen beslutat att foÈ rlaÈnga
giltighetstiden foÈ r den gruppundantagsfoÈ rordning som gaÈ ller franchiseavtal till och med den 30 juni
2000. Giltighetstiden foÈ r gruppundantagsfoÈ rordningar som gaÈ ller specialiseringsavtal och avtal om
forskning och utveckling har foÈ rlaÈngts till och med den 30 juni 2001.

En arbetsgrupp som tillsatts av regeringen undersoÈ ker bland annat arrangemangen enligt konkurrens-
lagen i fraÊga om samarbete mellan smaÊfoÈ retag. Det gruppundantag som beviljats detaljhandelskedjor
och som aÈr specifikt foÈ r Sverige haÊ ller ocksaÊ paÊ att undersoÈ kas inom ramen foÈ r detta arbete.

Dessutom foÈ reslaÊs det i en statlig utredning att reglerna om kontroll av foÈ retagskoncentrationer skall
aÈndras. Konkurrensverket stoÈ dde de flesta av foÈ rslagen, som innebaÈr en oÈ kad harmonisering mellan
den nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen.

B Ð De nationella myndigheternas tillaÈ mpning av gemenskapens
konkurrensregler

FoÈ r naÈrvarande saknar konkurrensmyndigheterna i sju medlemsstater (OÈ sterrike, Danmark, Finland,
Irland, Luxemburg, FoÈ renade kungariket och Sverige) befogenheter att direkt tillaÈmpa artiklarna 81.1
och 82. I Sverige haÊ ller emellertid en regeringskommitteÂ paÊ att undersoÈ ka denna moÈ jlighet foÈ r landets
konkurrensmyndighet.

Under 1998 tillaÈmpades artiklarna 81.1 och 82 av konkurrensmyndigheterna i Frankrike, Italien,
Spanien och Tyskland. Artikel 84 tillaÈmpades av konkurrensmyndigheten i FoÈ renade kungariket. De
franska och nederlaÈndska myndigheterna har anmaÈlt fall daÈr artikel 9 i koncentrationsfoÈ rordningen
tillaÈmpats. De tvaÊ sistnaÈmnda myndigheterna samt den danska konkurrensmyndigheten har naÈmnt
tillaÈmpningen av meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de nationella konkurren-
smyndigheterna avseende tillaÈmpningen av artiklarna 81 och 82.

Detta kapitel innehaÊ ller ocksaÊ en sammanfattning av beslut, fattade med stoÈ d av nationell lagstiftning,
som tillkaÈnnagetts av de nationella konkurrensmyndigheterna i OÈ sterrike, Belgien, Finland, Portugal
och Sverige, huvudsakligen paÊ grund av beslutens betydelse ur gemenskapssynpunkt. Dessutom naÈmns
domar som domstolarna avkunnat i fall daÈr konkurrensmyndigheternas beslut oÈ verklagats.

Tyskland

Under den iakttagna perioden tillaÈmpade den federala kartellbyraÊn gemenskapens konkurrensregler i
fyra aÈrenden.

Inom ramen foÈ r ett foÈ rfarande som inletts genom tillaÈmpning av artikel 81.1 mot rekommenderade
foÈ rsaÈ ljningspriser som faststaÈ llts foÈ r samlastningstransporter som utfoÈ rs av speditoÈ rer beslutade den
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federala kartellbyraÊn att tolerera detta foÈ rfarande i vaÈntan paÊ upphaÈvande av undantagsbestaÈmmelsen
i paragraf 99.2 i lagen om foÈ rbud mot konkurrensbegraÈ nsningar (Gesetz gegen
WettbewerbsbeschraÈnkungen Ð GWB), med verkan fraÊn och med ikrafttraÈdandet den 1 januari
1999 av den sjaÈtte lagen om aÈndring av GWB. KartellbyraÊn hade tidigare underraÈ ttat den federala
sammanslutningen foÈ r transport och lagring (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.) om det
foÈ restaÊende foÈ rbudet mot rekommenderade avgifter.

FoÈ rfarandena som inletts mot oÈ vertraÈdelse av artiklarna 81 och 82 paÊ grund av klausuler i
gasleveransavtal om att alla gasinkoÈ p skulle goÈ ra hos en och samma leverantoÈ r kunde avslutas efter att
de beroÈ rda gasfoÈ retagen slutade tillaÈmpa dessa klausuler.

I ett foÈ rfarande mot det tyska jaÈrnvaÈgsfoÈ retaget Deutsche Bahn AG, faÈrjefoÈ retaget DFO (Deutsche
FaÈhrgesellchaft Ostsee-mbH) och Deutsche Bahns fastighetsfoÈ retag (Deustche Bahn Immobilienge-
sellschaft mbH) inledde kartellbyraÊn ett foÈ rfarande enligt artikel 82 i foÈ rdraget och paragraferna 22
och 26 i GWB paÊ grund av att dessa foÈ retag vaÈgrat laÊ ta konkurrerande faÈrjefoÈ retag delta i
anvaÈndningen av hamnanlaÈggningarna i Puttgarden.

KartellbyraÊn ansaÊg att Deutsche Telekom AG:s vaÈgran att laÈmna ut all den information foÈ retaget hade
till sitt foÈ rfogande angaÊende offlineanvaÈndning till personer som begaÈrde denna information utgjorde
ett missbruk av en dominerande staÈ llning. KartellbyraÊn ansaÊg att det faktum att tredje part inte fick
tillraÈcklig information utgjorde ett allvarligt hinder foÈ r potentiella konkurrenter att traÈda in paÊ

produktmarknaden foÈ r upplysningstjaÈnster och abonnentkataloger. Dessutom var systemet med
avgifter foÈ r tillhandahaÊ llande av abonnentuppgifter saÈrskilt oberaÈttigat och hindrade en verkningsfull
konkurrens paÊ marknaden foÈ r de beroÈ rda produkterna. Ett foÈ rfarande inleddes enligt artikel 82 i EG-
foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraferna 47 och 26 i GWB.

Under den undersoÈ kta perioden bekraÈftade den federala domstolen (Bundesgerichtshof) ett beslut om
foÈ rbud som fattats av den federala kartellbyraÊn. Ett annat paÊgaÊende foÈ rfarande vid Kammergericht
Berlin kunde avslutas.

Den federala domstolen bekraÈftade foÈ rbudet med stoÈ d av paragraf 1 i GWB och artikel 81.1 i EG-
foÈ rdraget mot genomfoÈ randet av det avtal som ingaÊtts av Carpartner Autovermietung GmbH
(Carpartner) och de samarbetsavtal som ingaÊtts mellan dess aktieaÈgare och bilfoÈ rsaÈkringsfoÈ retag. NaÈr
sex foÈ rsaÈkringsbolag bildade Carpartner i syfte att koncentrera efterfraÊgan paÊ bilaterala avtal med
biluthyrningsfoÈ retag om tillhandahaÊllande av ersaÈ ttningsfordon i staÈ llet foÈ r krockskadade bilar, ledde
det enligt Bundesgerichtshof till saÈmre moÈ jligheter foÈ r parter paÊ andra sidan marknaden att dra sig ur
avtalen.

UpphaÈvandet av avtalet mellan Ruhrgas och Thyssengas om geografiska verksamhetsomraÊden gjorde
det moÈ jligt att avsluta det paÊgaÊende foÈ rfarandet i detta maÊl vid Kammergericht Berlin, som daÈrefter
drog tillbaka sin begaÈran fraÊn 1996 om foÈ rhandsavgoÈ rande fraÊn EG-domstolen.

OÈ sterrike

I maÊlet Oscar Bronner mot Mediaprint, som hade paÊgaÊtt i OÈ sterrike sedan 1995 och under tiden delvis
ocksaÊ varit uppe vid EG-domstolen paÊ grund av en begaÈran om ett interimistiskt beslut, utfaÈrdade
kartelldomstolen (Kartellgericht) ett slutligt beslut, som bekraÈftades av hoÈ gsta domstolen (Oberster
Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), angaÊende diskriminerande prissaÈ ttning. Kartelldomstolen, som tog tillboÈ rlig
haÈnsyn till EG-domstolens raÈ ttspraxis, ansaÊg att den spektakulaÈra och kortvariga saÈnkningen av priset
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foÈ r publicering av platsannonser i de stoÈ rsta oÈ sterrikiska dagstidningarna inte var en aÊtgaÈrd som
begraÈnsade konkurrensen paÊ omraÊdet foÈ r tillhandahaÊllande av tjaÈnster. KaÈranden hade inte kunnat
bevisa att svaranden tillaÈmpade en strategi som var avsedd att traÈnga ut konkurrenterna fraÊn
marknaden. DaÈrfoÈ r kommer foÈ rlaget (svaranden), vars annonspriser tillfaÈ lligt lagts paÊ is genom ett
interimistiskt beslut, att fritt kunna faststaÈ lla sina priser igen.

Vad gaÈ ller det andra klagomaÊlet, daÈr kaÈranden haÈvdade att det var en vaÈsentlig funktion att ingaÊ i det
enda systemet foÈ r hemutbaÈrning av dagstidningar i OÈ sterrike, vilket skoÈ ttes av svaranden, avkunnade
EG-domstolen sitt beslut den 26 november 1998 250. Domstolen ansaÊg att aÈven om den nationella
domstolens beslut grundade sig paÊ paragraf 35 i den oÈ sterrikiska lagen om konkurrensbegraÈnsningar
(Kartellgesetz) och inte paÊ artikel 82 i EG-foÈ rdraget, saÊ kunde en konflikt uppstaÊ mellan den
nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen med foÈ ljden att ett interimistiskt beslut var
beraÈttigat, och att det nekade tilltraÈdet till ett system med hemutbaÈrning i det aktuella fallet inte
utgjorde ett missbruk av en dominerande staÈ llning, eftersom det fanns andra moÈ jliga saÈ tt att
distribuera dagstidningar. Kartelldomstolen har aÈnnu inte fattat naÊgot beslut i maÊ let.

I sin beslut 16Ok7/98 ogiltigfoÈ rklarade hoÈ gsta domstolen (Oberster Gerichtshof), i egenskap av hoÈ gsta
raÈ ttsinstans foÈ r kartellaÈrenden (Kartellobergericht), ett beslut om uppskov som fattats av kartelldom-
stolen avseende anmaÈlan av ett system foÈ r avfallshantering som omfattar hela OÈ sterrike. Detta system
hade ocksaÊ anmaÈlts till kommissionen 1994 i enlighet med artikel 81.3. Beslutet om ogiltigfoÈ rklarande
kraÈvde ett beslut fraÊn kommissionen, som aÈnnu inte hade inlett naÊgot officiellt foÈ rfarande. HoÈ gsta
kartelldomstolen motiverade sitt beslut genom att haÈvda att den nationella lagen om karteller maÊste
tillaÈmpas jaÈmsides med den relevanta gemenskapslagstiftningen. Med beaktande av att ett eventuellt
godkaÈnnande fraÊn kommissionen inte ensamt kan tjaÈna som grund foÈ r den nationella myndighetens
beslut, kan ett foÈ rfarande som inletts enligt den oÈ sterrikiska lagen inte uppskjutas.

Belgien

Sedan ett beslut fraÊn konkurrensraÊdet oÈ verklagats fann appellationsdomstolen i Bryssel att det aÈr
foÈ rbjudet att bestaÈmma aÊterfoÈ rsaÈ ljningspriser. KonkurrensraÊdet faststaÈ llde 1997 att ett system med
foÈ rsaÈ ljningspriser som aÊlades enskilda aÊterfoÈ rsaÈ ljare utgjorde ett konkurrensbegraÈnsande avtal och inte
beraÈttigade till ett undantag. Appellationsdomstolen i Bryssel bekraÈftade raÊdets beslut och ansaÊg att
systemet i fraÊga inte gav konsumenterna en skaÈ lig andel av de foÈ rdelar som daÈrigenom uppnaÊs och
daÈrfoÈ r inte kunde undantas.

Det mest anmaÈrkningsvaÈrda koncentrationsaÈrende som konkurrensraÊdet behandlade under 1998 var
den transaktion som anmaÈldes i april, genom vilken Cognizant foÈ rvaÈrvade den vaÈrldsomspaÈnnande
kontrollen oÈ ver Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Med beaktande av att det foÈ relaÊg
allvarliga betaÈnkligheter betraÈffande transaktionens laglighet, aÈndrades dess struktur. Den nya
strukturen innebaÈr att IMS foÈ rvaÈrvar en del av PMSI:s verksamhet, aÈven de europeiska och japanska
dotterbolagen, men inte de belgiska dotterbolagen, foÈ r vilka en option med aktiekoÈ p utarbetades.
Transaktionen foÈ rbjoÈ ds av konkurrensraÊdet den 14 december med motiveringen att IMS dominerande
staÈ llning paÊ den belgiska marknaden foÈ r marknadsundersoÈ kningar och oÈ vervakning av foÈ rsaÈ ljningen av
laÈkemedel skulle ha foÈ rstaÈrkts.

250 MaÊl C-7/97.
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Med haÈnsyn till att aktieoptionen i fraÊga om ett av dotterbolagen redan hade utnyttjats under den
andra fasen, kraÈvde konkurrensraÊdet att parterna skulle aÊ ta sig att upploÈ sa koncentrationen och saÈ lja
de foÈ rvaÈrvade aktierna.

Danmark

Med stoÈ d av kommissionens meddelande om samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna
undersoÈ kte konkurrensraÊdet ett klagomaÊl som haÈnskjutits till konkurrensraÊdet av kommissionen.
KlagomaÊlet gaÈ llde ett cirkulaÈr som den danska bilhandlarfoÈ reningen (Danmarks Automobilforhandler
Forening, DAF) hade skickat ut till sina medlemmar.

I cirkulaÈret foÈ rklarade DAF att dess medlemmars individuella frihet att faststaÈ lla priser och rabatter
skall tolkas saÊ att de hade raÈtt att begaÈra en stoÈ rre handpenning av bilkoÈ pare som var medborgare i
naÊgot annat EU-land aÈn Danmark.

DAF uppmanade saÊ ledes danska bilhandlare att tillaÈmpa en generell prisdiskriminering gentemot
utlaÈndska bilkoÈ pare.

Enligt paragraf 6 i den danska konkurrenslagen aÈr saÊdana initiativ som tas av en branschorganisation
foÈ rbjudna, eftersom de kan leda till enhetlig prissaÈ ttning och begraÈnsa foÈ rsaÈ ljningen till vissa
kundkategorier.

KonkurrensraÊdet beordrade DAF att aÊ terta sitt cirkulaÈr och att skicka ut ett nytt med en raÈttelse
angaÊende den handpenning som aÊterfoÈ rsaÈ ljarna faÊr kraÈva vid foÈ rsaÈ ljning till EU-medborgare.

Spanien

Tvisten mellan foÈ retagen ARCO och Repsol foÈ ranleddes av avtalen om avyttring av de aktier som
ARCO CHEMICALS innehade i Puertollano-fabriken, som aÈgdes av ett samriskfoÈ retag som
haÈ lftenaÈgdes av de baÊda foÈ retagen. I denna fabrik hade paÊ 1960-talet utvecklats en teknik foÈ r samtidig
tillverkning av propylenoxid och styrenmonomer. NaÈr ARCO avyttrade sin andel 1986, aÊ lades Repsol
begraÈnsningar avseende en utvidgning av produktionskapaciteten. Detta gav upphov till en laÊngvarig
konflikt paÊ maÊnga fronter mellan de baÊda foÈ retagen, naÈr Repsol efter att ha konstaterat de utmaÈrkta
resultaten av denna teknik i kommersiellt och ekologiskt haÈnseende ville oÈ ka produktionen genom att
uppfoÈ ra en fabrik i Tarragona.

ARCO framfoÈ rde ett klagomaÊl mot Repsol vid Internationella handelskammaren i Paris och anmaÈlde
avtalen till GD IV foÈ r att faÊ ett undantag enligt artikel 81.3. Repsol anfoÈ rde foÈ r sin del ett klagomaÊl
mot ARCO vid byraÊn foÈ r konkurrensskydd (SDC) och vid DG IV, eftersom Repsol bedoÈ mde att
avtalen stred mot konkurrenslagen och mot artikel 81.1. SDC och GD IV inledde daÈrfoÈ r foÈ rfaranden
mot konkurrensbegraÈnsande beteende (aÈrende IV/36.233 vid GD IV och aÈrende nr 1454/96 vid SDC).

SDC fick via tidningsartiklar kaÈnnedom om att de baÊda parterna hade naÊtt ett avtal som avslutade
deras utdragna tvist och eliminerade de stoÈ rsta konkurrenshindren. DaÈrefter inledde SDC en
konfidentiell undersoÈ kning (ref. 1742/97) av om de ny avtal som anmaÈlts till GD IV var foÈ renliga med
den gemensamma marknaden (aÈrende IV/36.838).
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GD IV avslutade de baÊda aÈrendena i boÈ rjan av 1998 och den 26 februari fattade ocksaÊ SDC, efter att paÊ

nytt ha undersoÈ kt de nya avtalen och underraÈttats om att de baÊda parterna dragit tillbaka sina
klagomaÊl, ett beslut om nedlaÈggning av undersoÈ kningen i aÈrende 1454/96 den 26 februari 1998 och
avskrev den konfidentiella undersoÈ kningen av aÈrende nr 1742/97 den 5 januari.

Genom ett beslut av den 26 maj 1997 beslutade konkurrensdomstolen att vidta den interimistiska
aÊtgaÈrd som SDC foÈ reslagit paÊ begaÈran av soÈ kanden, McLane. AÊ tgaÈrden innebar att Tabacalera
uppmanades att paÊ icke-diskriminerande villkor leverera tobaksprodukter som bar dess varumaÈrken
till McLane under en sexmaÊnadersperiod.

Tabacalera har monopol paÊ den relevanta marknaden, det vill saÈga i fraÊga om tillverkning och
foÈ rsaÈ ljning av tobaksprodukter i Spanien, och har dessutom i praktiken en dominerande staÈ llning paÊ

marknaden foÈ r partidistribution och import av saÊdana produkter. Enligt klagomaÊlet hade McLane inte
kunnat utoÈ va verksamhet som distributionsfoÈ retag, trots att foÈ retaget hade erhaÊ llit tillstaÊnd foÈ r detta
1995. Orsaken vara dels att Tabacalera vaÈgrade leverera de produkter McLane tillverkar, dels de
exklusiva leverantoÈ rsavtal som Tabacalera hade ingaÊtt med andra tobaksproducenter.

Tabacalera underraÈ ttades om detta beslut den 29 maj 1997. Genom sitt beslut av den 30 juli 1997
uppmanade domstolen Tabacalera att inom tio dagar laÈgga fram ett foÈ rslag avseende leveranser till
McLane och beslutade att aÊdoÈ ma Tabacalera dagsboÈ ter om 150 000 pesetas om foÈ retaget inte uppfyllde
detta krav.

Den 18 november paÊstod sig Tabacalera ha lagt fram foÈ rslag till foÈ rhandlingar om leverans av
produkter till McLane, som dock inte skall ha besvarat inviten. Domstolen begaÈrde att SDC skulle
bekraÈfta dessa erbjudanden och, i foÈ rekommande fall, bekraÈfta huruvida domstolens beslut hade foÈ ljts.
SDC underraÈ ttade domstolen om att erbjudandena och svaren i fraÊga var desamma som den redan
hade kaÈnnedom om och att Tabacalera, i brist paÊ nya fakta i maÊlet, skulle anses ha foÈ rsummat att iaktta
beslutet.

Domstolen beslutade den 4 februari 1998 att aÊdoÈ ma Tabacalera boÈ ter paÊ 15 450 000 pesetas foÈ r att
foÈ retaget inte hade iakttagit domstolens beslut av den 26 maj 1997.

Genom ett beslut av den 15 juli 1998 avvisade domstolen en begaÈran om interimistiska aÊtgaÈrder som
laÈmnats av SDC paÊ begaÈran av FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles (FEH), AgrupacioÂ n Hotelera de las
Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol MeliaÂ), Ciga International Hotels
Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A. (Cigahotels) och NH Hoteles S.A. (NH
Hoteles). Syftet med aÊtgaÈrderna var att kraÈva att EGEDA skulle avhaÊ lla sig fraÊn att paÊ naÊgot som helst
saÈ tt tillaÈmpa de tariffer som detta organ hade offentliggjort i december 1997 och som ingaÊr i punkt
1.A.3 i de tariffer som aÈr tillaÈmpliga paÊ raÈtten att auktorisera aÊtergivning och raÈtten till ersaÈ ttning som
producenter av audiovisuella inspelningar har med avseende paÊ aÊterutsaÈndning (artikel 20.2 f i den
kodifierade versionen av lagen om immateriella raÈttigheter) och foÈ rmedling paÊ staÈ llen som aÈr oÈ ppna
foÈ r allmaÈnheten (artikel 20.2 g i samma lag), och ocksaÊ att avhaÊ lla sig fraÊn att tillaÈmpa de tariffer som
offentliggjorts foÈ re december 1997 foÈ r aÊ terutsaÈndning i hotell av audiovisuella arbeten och
inspelningar som ingaÊr i TV-utsaÈndningsorganisationers utsaÈndning och/eller aÊterutsaÈndning.

EGEDA aÈr den organisation som bevakar raÈ ttigheterna foÈ r producenter av audiovisuella verk.
KaÈrandena i detta maÊl erkaÈnde inte EGEDA:s raÈ tt att ta ut en avgift foÈ r att program som faÊngas upp av
hotellens TV-antenner leds vidare till hotellrummen, eftersom de ansaÊg att det i detta fall inte foÈ relaÊg
naÊgon ºoÈ verfoÈ ring till allmaÈnhetenº (artikel 20.2 g) eller ºaÊterutsaÈndningº (artikel 20.2 f) av det
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utsaÈnda verket paÊ det saÈ tt som avses i lagen om immateriella raÈttigheter och de har daÈrmed ifraÊgasatt
denna tolkning genom flera oÈ verklaganden hos vanliga domstolar.

Konkurrensdomstolen ansaÊg att de noÈ dvaÈndiga villkoren om vaÈ lgrundade skaÈl och braÊdskande
karaktaÈr inte var uppfyllda och att skyddsaÊtgaÈrder daÈrfoÈ r inte kunde vidtas i detta fall.

Konkurrensdomstolen vidtog den interimistiska aÊtgaÈrd som foÈ reslagits av SDC och som innebar att ett
av de allmaÈnna foÈ rsaÈ ljningsvillkoren foÈ r Glaxo Wellcome S.A. och dess dotterbolag skoÈ ts upp med sex
maÊnader. Vidare ansaÊg den att det var noÈ dvaÈndigt att kraÈva att soÈ kandena, dvs. foÈ reningen foÈ r spanska
exportoÈ rer av laÈ kemedelsprodukter, foÈ reningen foÈ r kooperativa laÈ kemedelsfoÈ retag och
SPAIN PHARMA S.A., skulle ge en gemensam garanti paÊ 600 miljoner pesetas foÈ r det fallet att
den interimistiska aÊtgaÈrden inte bekraÈftades av det slutliga beslutet i detta maÊl.

Den 6 mars 1998 tillsaÈnde Glaxos foÈ rsaÈ ljningsavdelning grossisterna nya allmaÈnna foÈ rsaÈ ljningsvillkor
foÈ r de patentskyddade laÈkemedel som salufoÈ rdes av denna grupp, och paÊpekade att de nya villkoren
skulle traÈda i kraft den 9 mars. Dessa allmaÈnna villkor, som hade till syfte att faststaÈ lla avtalsvillkoren
foÈ r foÈ rsaÈ ljning av patentskyddade laÈkemedel till laÈkemedelsgrossister, innehoÈ ll tvaÊ tariffer beroende paÊ

produkternas slutanvaÈndning. Genom de nya villkoren foÈ rsoÈ kte Glaxo bromsa vissa spanska
grossisters parallellexport till andra medlemsstater, daÈr laÈkemedelspriserna var hoÈ gre. De tvaÊ

tarifferna innehoÈ ll prisskillnader paÊ upp till 2 500 %.

Den 6 mars anmaÈlde Glaxo de nya allmaÈnna foÈ rsaÈ ljningsvillkoren till Europeiska kommissionen och
begaÈrde ett icke-ingripandebesked alternativt ett undantag enligt artikel 81.3. FraÊn och med den 13
mars slutade Glaxo leverera sina produkter till de grossister som inte hade undertecknat de allmaÈnna
foÈ rsaÈ ljningsvillkoren.

Genom ett beslut av den 22 april 1998 beslutade SDC att inleda ett straffraÈttsligt foÈ rfarande avseende
saÊdan praxis som aÈr foÈ rbjuden enligt artiklarna 1 och 7 i konkurrenslagen och artikel 81.1 i EG-
foÈ rdraget. GD IV tillsaÈnde Glaxo en varningsskrivelse angaÊende det avtal som foÈ retaget hade
undertecknat. I varningsskrivelsen bedoÈ mde GD IV efter en preliminaÈr undersoÈ kning att avtalet
verkade innehaÊ lla eller orsaka konkurrensbegraÈnsningar som aÈr ofoÈ renliga med artikel 81.1 och att det
daÈrfoÈ r sannolikt inte kunde komma i fraÊga foÈ r undantaget enligt artikel 81.3.

Konkurrensdomstolen ansaÊg, med tillaÈmpning av kommissionens kriterier saÊ som domstolen
bekraÈftade dessa i sitt beslut den 11 januari 1990 i maÊlet Sandoz 251, att i den maÊn syftet med de
nya foÈ rsaÈ ljningsvillkoren, vilket Glaxo sjaÈ lvt hade erkaÈnt, var att begraÈnsa exporten av patentskyddade
laÈkemedelsprodukter som haÈrroÈ r fraÊn Spanien, maÊste det faststaÈ llas om foÈ rekomsten av en
oÈ vertraÈdelse av artikel 81.1 och daÈrmed villkoret angaÊende vaÈ lgrundade skaÈl hade bevisats tillraÈckligt
foÈ r att vidta skyddsaÊtgaÈrder, utan att detta paÊverkar den slutliga utgaÊngen av huvudmaÊlet.

Konkurrensdomstolen paÊpekade ocksaÊ att de nya foÈ rsaÈ ljningsvillkoren ºmaÈrkbart aÈndrade kon-
kurrensvillkoren paÊ grossistmarknaden foÈ r patentskyddade laÈkemedelsprodukter foÈ r foÈ retag som
salufoÈ rde Glaxos produkter, vilket dels paÊverkar dem som undertecknat villkoren, dels sannolikt
paÊverkar dem som inte undertecknat villkorenº.

Den interimistiska aÊtgaÈrden traÈdde dock inte i kraft foÈ re december 1998, som var den tidpunkt daÊ

soÈ kandena staÈ llde garantin.

251 MaÊl C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA mot kommissionen, Rec.1990, s. I-45.
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Konkurrensdomstolen foÈ rklarade den 14 december i maÊ let ONDAS RAMBLAS/AGEDI att
foÈ rekomsten av ett foÈ rfarande som foÈ rbjuds i artikel 6 i LDC eller i artikel 82 i EG-foÈ rdraget,
exempelvis ett saÊdant som SDC beskyllde Agedi foÈ r, inte hade kunnat bevisas.

SDC ansaÊg att Agedi gjort sig skyldig till foÈ rfaranden som stred mot artikel 6.2 a och b i LDC och i
artikel 82 a och b genom att faststaÈ lla oskaÈliga priser och uppstaÈ lla ytterligare villkor utan direkt
samband med den tillhandahaÊ llna tjaÈnsten. SDC ansaÊg daÈrfoÈ r att AGEDI hade missbrukat sin
dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r foÈ rvaltningstjaÈnster med avseende paÊ raÈ ttigheter som tillkom
producenter av fonogram vid oÈ verfoÈ ring av deras musikaliska verk till allmaÈnheten via radio.

FoÈ rfarandet inleddes paÊ grund av ett klagomaÊl som en privat radiostation, Ondas Ramblas, laÈmnade
med anledning av att Agedi paÊtvingat den ett avtal om auktorisering av aÊterutsaÈndning och insamling
av immateriella raÈ ttigheter. Avtalet hade foÈ rhandlats fram av Agedi och den spanska organisationen
foÈ r kommersiella utsaÈndningar (AERC), som omfattar de flesta privata stationerna. Avtalet foÈ reskrev
att stationerna skulle betala avgifter i foÈ rhaÊ llande till sina reklamintaÈkter, varfoÈ r avgiften aÊterspeglar
lyssnarsiffrorna foÈ r varje station. Ondas Ramblas vaÈgrade underteckna det standardavtal som
foÈ rhandlats fram av AERC med motiveringen att det var diskriminerande, eftersom det belopp som
var och en station betalade inte stod i relation till den musikmaÈngd som saÈndes ut utan till
driftsintaÈkterna foÈ r varje station.

I sin dom ansaÊg konkurrensdomstolen att de avtalsklausuler som Agedi foÈ reslagit foÈ r Ondas Ramblas
haÈrroÈ rde fraÊn de avtal som ingaÊtts mellan Agedi och AERC och att det, eftersom Ondas Ramblas var
medlem av AERC, inte var noÈ dvaÈndigt att bedoÈ ma om ett missbruk foÈ relaÊg till foÈ ljd av att avtalet var
paÊtvingat, eftersom lagen om immateriella raÈ ttigheter erkaÈnde system med gemensamma foÈ rhand-
lingar foÈ r att faststaÈ lla gottgoÈ relsen av immateriella raÈ ttigheter. Konkurrensdomstolen tillade att det
inte heller behoÈ vde bedoÈ mas om vissa avtalstariffer var oskaÈliga, eftersom de motsvarade andra
tariffer som togs ut av andra sammanslutningar av immateriella raÈttighetsinnehavare och dem som
gaÈ llde i andra medlemsstater.

Finland

Som framgaÊr av den 27:e rapporten om konkurrenspolitiken 252 aÊ lade konkurrensraÊdet genom sitt
beslut av den 24 oktober 1997 Valio Oy att betala fem miljoner finska mark foÈ r att ha missbrukat sin
dominerande staÈ llning paÊ marknaden foÈ r flytande mjoÈ lkprodukter i Finland. Valio beviljade
detaljisterna rabatter paÊ grossistpriset paÊ flytande mjoÈ lkprodukter paÊ grundval av genomsnittvaÈrdet
paÊ alla produkter som levererades av Valio. FoÈ r att faÊ maximal rabatt maÊste detaljisterna koÈ pa in alla
sina mjoÈ lkprodukter av Valio, vilket band dem till Valio och utestaÈngde konkurrenterna fraÊn
marknaden. StoÈ d till marknadsfoÈ ring 253, som beviljades enligt detaljistens sammanlagda inkoÈ p och
som delvis diskriminerade detaljisterna sinsemellan, fick avsevaÈrda effekter. HoÈ gsta foÈ rvaltningsdom-
stolen avvisade genom sitt beslut av den 11 november 1998 det klagomaÊl som Valio hade anfoÈ rt mot
konkurrensraÊdets (kilpailuneuvosto) beslut.

HoÈ gsta foÈ rvaltningsdomstolen ansaÊg i sitt beslut att Valios marknadsposition och verksamhet boÈ r
granskas mot bakgrund av kraven i den finska konkurrenslagstiftningen och bestaÈmmelserna i

252 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, 1997, s. 375.
253 ºMarkkinointirahaº (marknadsfoÈ ringspremie) paÊ finska. Det roÈ r sig ett belopp som utbetalats av tillverkaren, i

detta fall Valio, till detaljister som goÈ r stora inkoÈ p hos Valio och med vilket belopp detaljisterna skall goÈ ra
tillverkarens produkter kaÈnda hos konsumenterna.
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gemenskapslagstiftningen betraÈ ffande dominerande staÈ llning och de beslut som fattas av ett foÈ retag
med en saÊdan staÈ llning. HoÈ gsta foÈ rvaltningsdomstolen ansaÊg, liksom konkurrensraÊdet dessfoÈ rinnan, att
Valio hade gjort sig skyldigt till missbruk av en dominerande staÈ llning paÊ marknaden, vilket foÈ rbjoÈ ds i
paragraf 7, punkterna 2 och 4 i lagen om konkurrensbegraÈnsningsar samt i artikel 82 i EG-foÈ rdraget.

KonkurrensraÊdet paÊpekade i sitt beslut om Ajasto Oy, som fattades den 17 december 1998, att
uppfyllandet av villkoren foÈ r tillaÈmpning av artikel 82 inte utesloÈ t att nationell lagstiftning om
konkurrensbegraÈnsningar tillaÈmpades i samma aÈrende. Konkurrensmyndigheten ansaÊg i sitt foÈ rslag till
konkurrensraÊdet att Ajasto gjort sig skyldig till missbruk av en dominerande staÈ llning som foÈ rbjuds i
paragraf 7 i den finska lagen. Ajasto ansaÊg att den nationella lagen inte var tillaÈmplig i detta fall,
eftersom beteendet i fraÊga skulle kunna paÊverka handeln mellan medlemsstaterna. KonkurrensraÊdet
aÊberopade EG-domstolens beslut i maÊlen Walt Wilhelm (14/68) och Guerlain (253/78 och 1±3/79) och
haÈvdade att gemenskapens konkurrensregler och nationell konkurrenslagstiftning kan tillaÈmpas
parallellt. Dessa bestaÈmmelser kompletterar varandra aÈven i fraÊga om kontrollen och bestraffandet av
missbruk av en dominerande staÈ llning. Uttryckliga undantag har faststaÈ llts genom en saÈrskild
lagstiftning till exempel vad gaÈ ller kontrollen av foÈ retagsfoÈ rvaÈrv. Ajasto motsatte sig ocksaÊ

Konkurrensverkets foÈ rslag i fraÊga om den dominerande staÈ llningen och missbruket. UndersoÈ kningen
av detta aÈrende paÊgaÊr.

KonkurrensraÊdet avvisade genom sitt beslut av den 30 mars 1998 en begaÈran om undantag som laÈmnats
av Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). KonkurrensraÊdet ansaÊg, liksom Konkurrensverket gjort
tidigare, att ett samarbete i fraÊga om biljettpriser och uppdelning av marknaden som tillaÈmpas av
busstransportfoÈ retag inom ramen foÈ r ett avtal om gemensamma biljettpriser stred mot lagen om
konkurrensbegraÈnsningar och att ett undantag inte kunde komma i fraÊga. Enligt ett avtal koÈ pte staden
AÊ bo transporttjaÈnster direkt av TLO:s medlemsfoÈ retag utan anbudsfoÈ rfarande.

I sitt beslut faÈste konkurrensraÊdet vikt vid att konkurrensen fraÊn oÈ vriga medlemsstater paÊ den finska
transportmarknaden hade oÈ kat under de senaste aÊren. UppraÈtthaÊ llandet av en kartell mellan
trafikanterna och avsaknaden av anbudsfoÈ rfaranden hade syften och effekter som stred mot artiklarna
81 och 49 och mot upphandlingsdirektiven. Det aÈr inte moÈ jligt att godkaÈnna denna typ av foÈ rfarande,
som avskaÈrmar marknaden och hindrar konkurrens fraÊn andra medlemsstater. KonkurrensraÊdet
konstaterade att det foÈ ljer av artikel 10 i foÈ rdraget att ett raÈ ttsligt organ inte faÊr fatta ett beslut enligt
nationell lag som klart staÊr i konflikt med de skyldigheter som aÈr bindande foÈ r Finland genom landets
anslutning till EU.

Genom sitt beslut av den 4 december 1998 vaÈgrade konkurrensverket godkaÈnna det undantag som K-
kauppiasliitto och Kesko Oyj. hade ansoÈ kt om i samband med ett samarbete i fraÊga om
detaljhandelspriserna paÊ produkter som hoÈ r till bassortimentet i butikskedjorna K-laÈhikauppa, K-
market, K-supermarket, Citymarket och Anttila. Det beviljades inte heller naÊgot undantag foÈ r
harmoniseringen av oÈ vriga foÈ rsaÈ ljnings- och leveransvillkor samt av inkoÈ pspriser och oÈ vriga
inkoÈ psvillkor. Konkurrensverket ansaÊg att de ansoÈ kande foÈ retagen inte hade lagt fram saÊdana
tillraÈckliga motiveringar foÈ r ett undantag som kraÈvs i paragraf 19 i lagen om konkurrensbegraÈnsningar.
Det faktum att K-gruppen har en betydande del av marknaden foÈ r dagligvaruhandel (naÈrmare 40 %)
paÊverkade ocksaÊ konkurrensverket till ett negativt beslut.
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Frankrike

Under 1998 foÈ rekom det ett fall daÈr ett beslut fattades paÊ grundval av artikel 82 om att ett foÈ retag
tillaÈmpade konkurrenshaÈmmande foÈ rfaranden inom sektorn foÈ r vaÈgutrustning. Det roÈ rde sig om ett
beslut 254 avseende de foÈ rfaranden som tillaÈmpades av foÈ retaget Decaux, vilka bland annat innebar att
ett samspel mellan hemliga foÈ rlaÈngnings- och tillaÈggsklausuler foÈ r ett avtal som ingaÊtts med en lokal
myndighet ledde till att avtalets varaktighet foÈ rlaÈngdes paÊ ett konstgjort saÈ tt. FoÈ rfarandena ansaÊgs
innebaÈra missbruk av en dominerande staÈ llning paÊ det saÈtt som avses i artikel 82, eftersom de hindrade
konkurrerande foÈ retag fraÊn andra medlemsstater att komma in paÊ marknaden foÈ r leverans av
reklamtavlor som saÈtts upp av de lokala franska myndigheterna.

TvaÊ domar som avkunnats av appellationsdomstolen i Paris (Cour d'Appel de Paris), som har
behoÈ righet att hoÈ ra klagomaÊl mot beslut som fattats av konkurrensraÊdet, maÊste ocksaÊ naÈmnas.

I det ena maÊlet 255 bekraÈftade domstolen med stoÈ d av artikel 81 de boÈ ter som konkurrensraÊdet aÊdoÈ mt
France TeÂ leÂcom och Transpac foÈ r konkurrensbegraÈnsande samverkan som ledde till att Transpacs
teknik gynnades till skada foÈ r VSAT-loÈ sningen, som foÈ reslagits av British TeÂ leÂcom-France. Med stoÈ d av
artikel 82 ansaÊgs aÈven den rabatt som Transpac erbjoÈ d paÊ det pris som togs ut foÈ r tjaÈnsten utgoÈ ra ett
missbruk, som utoÈ vades av France TeÂ leÂcom, den dominerande operatoÈ ren, och dess dotterbolag
Transpac.

I det andra maÊlet 256 bekraÈftade domstolen ett beslut daÈr konkurrensraÊdet med stoÈ d av artikel 81
foÈ rklarar att klausuler om ensamaÊterfoÈ rsaÈ ljning som ger aÊterfoÈ rsaÈ ljare ett absolut omraÊdesskydd aÈr
olagliga.

Italien

I samband med den decentraliserade tillaÈmpningen av artiklarna 81.1 och 82 i foÈ rdraget ges
konkurrens- och marknadsmyndigheten (AutoritaÁ garante della Concorrenza e del Mercato) med stoÈ d
av artikel 54 i lag nr 52 av den 6 februari 1996 behoÈ righet att anvaÈnda befogenheter och foÈ rfaranden
som staÊr till dess foÈ rfogande foÈ r att tillaÈmpa den nationella lagstiftningen om konkurrensbegraÈnsande
samverkan. Under 1998 inledde denna myndighet tvaÊ undersoÈ kningsfoÈ rfaranden enligt gemenskapens
konkurrensregler.

Det foÈ rsta foÈ rfarandet (Consorzio industrie fiammiferi), som inleddes den 5 november 1998, gaÈ llde
eventuella oÈ vertraÈdelser av artiklarna 81.1 och 82 paÊ marknaden foÈ r produktion och partifoÈ rsaÈ ljning av
taÈndstickor i Italien. AÈ rendet gaÈ llde bland annat italienska taÈndstickstillverkares paÊstaÊdda samordning
av sin affaÈrspraxis samt beteenden som sannolikt begraÈnsar tilltraÈdet till marknaden foÈ r konkurrerande
tillverkare, antingen italienska eller fraÊn andra laÈnder inom gemenskapen. Datum foÈ r avslutande av
foÈ rfarandet har faststaÈ llts till den 31 mars 1999.

Det andra foÈ rfarandet (Unapace/ENEL), som inleddes den 12 november, gaÈ llde en paÊstaÊdd
oÈ vertraÈdelse av artikel 82, eftersom ENEL:s beteende sannolikt kunde begraÈnsa tilltraÈdet till
marknaden foÈ r elleveranser foÈ r konkurrenter fraÊn Italien eller fraÊn andra laÈnder inom gemenskapen.
Datum foÈ r avslutande av foÈ rfarandet har faststaÈ llts till den 20 maj 1999.

254 Beslut nr 98-D-52 av den 7 juli 1998.
255 Appellationsdomstolen i Paris, dom av den 19 maj 1998, maÊ l France TeÂleÂcom-Transpac.
256 Appellationsdomstolen i Paris, beslut av den 23 januari 1998, maÊl Tradition et perspectives-Prospection.

KONK. RAP. 1998

TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 353



Under 1998 har konkurrens- och marknadsmyndigheten fattat sina tvaÊ foÈ rsta beslut om foÈ re-
tagskoncentrationer som kommissionen haÈnskjutit med stoÈ d av artikel 9 i foÈ rordning nr 4064/89.

Den foÈ rsta transaktionen gaÈ llde PromodeÁs foÈ rvaÈrv av den gemensamma kontrollen oÈ ver Gruppo GS,
ett foÈ retag verksamt i Italien inom sektorn foÈ r aÊterfoÈ rsaÈ ljning av livsmedel, hygienprodukter och
hushaÊ llsvaror. Transaktionen skulle ha gett parterna en dominerande staÈ llning, med andelar paÊ upp till
40±85 % paÊ vissa lokala marknader foÈ r stora distributionsfoÈ retag. Myndigheten godkaÈnde trans-
aktionen paÊ det villkoret att parterna aÊtog sig att avyttra ett antal foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen inom de omraÊden
daÈr skadliga konkurrenseffekter skulle kunna uppstaÊ .

Den andra transaktionen gaÈ llde foÈ retaget Alleanza Salute Italias foÈ rvaÈrv av den gemensamma
kontrollen oÈ ver foÈ retaget Unifarma Distribuzione. De baÊda foÈ retagen aÈr verksamma inom sektorn foÈ r
partihandel med laÈkemedel och laÈkemedelsliknande produkter. Med haÈnsyn till foÈ rekomsten av
tillraÈckligt effektiva konkurrenter och avsaknaden av betydande intraÈdeshinder ansaÊg myndigheten att
transaktionen inte skulle leda till en dominerande staÈ llning som skulle eliminera eller begraÈnsa
konkurrensen paÊ de regionala marknaderna foÈ r partihandeln med laÈkemedel och laÈkemedelsliknande
produkter.

Luxemburg

I syfte att foÈ rbereda Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) foÈ r de nya
funktioner de kan komma att aÊ laÈggas efter ikrafttraÈdandet av den planerade reformen av
konkurrenslagen, haÈnskjoÈ t ekonomiministern ett antal aÈ renden till denna kommitteÂ. De tvaÊ

intressantaste aÈrendena gaÈ llde telekommunikationer och cateringtjaÈnster.

Det foÈ rsta aÈrendet gaÈ llde avraÈkningstaxor som foÈ rhandlas fram fritt mellan teleoperatoÈ rer och genom
vilka dessa betalas foÈ r att de oÈ verfoÈ r internationella telefonsamtal till mottagaren. AvraÈkningstaxorna
undersoÈ ktes preliminaÈ rt av kommissionen, som skjoÈ t upp foÈ rfarandet saÊ att de nationella
myndigheterna, som ett led i decentraliseringsprocessen, skulle kunna behandla aÈrendet foÈ r att kunna
fatta ett beslut enligt nationell lagstiftning. UndersoÈ kningen av aÈrendet kommer att slutfoÈ ras under
den foÈ rsta haÈ lften av 1999.

Det andra aÈrendet hade sitt ursprung i ett klagomaÊl om foÈ rfaranden som gaÈ llde saÈtten att betala paÊ

restauranger. Eftersom undersoÈ kningarna aÈr utdragna och komplicerade, kommer aÈrendet inte att
avslutas foÈ rraÈn i maj 1999.

NederlaÈnderna

Ett stort antal aÈ renden som NMa hade att undersoÈ ka har varit foÈ remaÊ l foÈ r samraÊd med
generaldirektoratet foÈ r konkurrens. Meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de
nationella konkurrensmyndigheterna har haft en nyttig funktion i detta avseende. Samarbetet paÊ

personalnivaÊ visade sig saÈrskilt effektivt och var mycket uppskattat, inte endast i fraÊga om att
saÈkerstaÈ lla en god samordning mellan kommissionen och NMa, utan ocksaÊ foÈ r att foÈ rhindra att man
letar reda paÊ den raÈttspraxis som aÈr mest gynnsam.

NMa lade fram ett antal praktiska foÈ rslag infoÈ r generaldirektoratet foÈ r konkurrens foÈ r att goÈ ra
samarbetet aÈnnu effektivare. Generaldirektoratet reagerade positivt paÊ dessa initiativ.
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NMa har befogenheter att tillaÈmpa artiklarna 81.1 och 82 i EG-foÈ rdraget, men gjorde det inte under
1998. NMa stoÈ der sig i stor utstraÈckning paÊ gemenskapslagstiftningen vid tillaÈmpningen av de
nationella konkurrensreglerna.

Koncentrationskontroll

Efter att kommissionen mottagit ett meddelande fraÊn NederlaÈnderna i denna fraÊga haÈnskjoÈ t den med
stoÈ d av artikel 9 i foÈ rordning nr 4064/89 aÈrendet Vendex-KBB till NMa betraÈ ffande sektorn foÈ r
detaljhandel med andra varor aÈn livsmedel i NederlaÈnderna. I fraÊga om Vendex och KBB:s oÈ vriga
verksamhet fann kommissionen att den foÈ reslagna koncentrationen var foÈ renlig med den
gemensamma marknaden. NMa utfoÈ rde en undersoÈ kning foÈ r att faststaÈ lla om stormarknaderna
utgjorde en separat marknad. NMa fann att saÊ inte var fallet, eftersom alla de produkter som
salufoÈ rdes i stormarknader ocksaÊ fanns i specialaffaÈrer. Stormarknaderna moÈ tte daÈrfoÈ r en haÊrd
konkurrens. De skilde sig naturligtvis fraÊ n specialaffaÈ rerna, men skillnaden hindrade inte
konsumenterna fraÊn att goÈ ra sina inkoÈ p i specialaffaÈrer, om stormarknaderna tog ut hoÈ gre priser aÈn
specialaffaÈ rerna. Vendex och KBB:s sammanlagda marknadsandel uppgick till 19±40 % paÊ

marknaderna foÈ r produkter av typen babyklaÈder, damunderklaÈder, smycken och laÈdervaror. Enligt
NMa hade parterna inte naÊgon dominerande staÈ llning, eftersom de fortfarande moÈ tte tillraÈcklig
konkurrens fraÊn andra stora butiker. Dessutom var intraÈdeshindren laÊga till marknaderna foÈ r
produkterna i fraÊga. NMa undersoÈ kte ocksaÊ om Vendex/KBB hade foÈ rvaÈrvat en dominerande staÈ llning
paÊ efterfraÊgemarknaden foÈ r affaÈrslaÈgen foÈ r lyxbutiker. UndersoÈ kningen visade att marknaden foÈ r
affaÈrslaÈgen foÈ r butiker av typen A1 aÈr saÈ ljarens marknad. Med haÈnsyn till det begraÈnsade utbudet och
den staÈndigt oÈ kande efterfraÊgan framfoÈ r allt fraÊn butikskedjor har saÈ ljarna en styrkeposition. AÈ ven om
Vendex och KBB aÈr vaÈl foÈ retraÈdda i stora koÈ pcentra i NederlaÈnderna, hade de inga foÈ rdelar av detta i
foÈ rhaÊ llande till andra butikskedjor naÈr de ville foÈ rvaÈrva nya affaÈrslaÈgen. Priset var det avgoÈ rande
kriteriet naÈr det gaÈ llde att hyra ut en butik. Dessutom aÈr det inte meningsfullt att vara helt beroende av
en enda stor hyresgaÈst. Alla dessa faktorer fick generaldirektoÈ ren foÈ r NMa att besluta ge sitt samtycke
till den planerade koncentrationen och utfaÈrda ett foÈ rbehaÊ llsloÈ st godkaÈnnande i detta syfte.

Portugal

KonkurrensraÊdet (Conselho da ConcorreÃncia) tillaÈmpade inte gemenskapslagstiftningen under 1998.

Genom att tillaÈmpa den nationella lagstiftningen (foÈ rordning nr 371/93 av den 24 oktober 1993),
inledde konkurrensraÊdet tvaÊ foÈ rfaranden, det ena avseende bildandet av ett samriskfoÈ retag
(FarminduÂ stria) mellan det nationella laÈkemedelsfoÈ rbundet och Stada Arzneimittel, AG, foÈ r
tillverkning och foÈ rsaÈ ljning av generiska laÈkemedel, det andra avseende ett samordnat foÈ rfarande
som en grupp av fyra foÈ retag verksamma inom sektorn foÈ r medicinska gaser tillaÈmpade i syfte att dela
upp marknaden mellan sig.

Ingetdera foÈ rfarandet ledde till att boÈ ter utdoÈ mdes.

KonkurrensraÊdet utfaÈ rdade tre icke-ingripandebesked, som gaÈ llde avtal mellan foÈ retag inom
sektorerna foÈ r sjoÈ transporter, alkoholfria drycker och dietprodukter.

Under 1998 inledde generaldirektorat foÈ r handel och konkurrens fyra foÈ rfaranden avseende
oÈ vertraÈdelse av Portugals konkurrensregler. FoÈ rfarandena gaÈ llde planglas, tillhandahaÊ llande av
information under boÈ rssessioner, den audiovisuella sektorn och dietprodukter.
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Vad gaÈ ller kontrollen av foÈ retagskoncentrationer mottog generaldirektoratet 29 anmaÈlningar och
godkaÈnde 19 av dessa transaktioner inom foÈ ljande sektorer: industri (8), handel (5) tjaÈnster (6). TvaÊ av
dem, som gaÈllde industrisektorn, anmaÈldes ocksaÊ i andra medlemsstater. SaÊ ledes anmaÈldes en
transaktion, som gaÈ llde industrisektorn foÈ r maskiner och anlaÈggningar i Belgien, Irland och FoÈ renade
kungariket, medan en annan paÊ omraÊdet foÈ r kemiindustri anmaÈldes i Tyskland, Belgien, Grekland och
FoÈ renade kungariket.

FoÈ renade Kungariket

Konkurrenslagen fraÊn 1998 innehaÊ ller inga bestaÈmmelser om en direkt tillaÈmpning av artiklarna 81
och 82.

FoÈ renade kungariket fortsatte med stoÈ d av artikel 84 i EG-foÈ rdraget att undersoÈ ka den planerade
alliansen mellan British Airways och American Airlines. UndersoÈ kningen gjordes jaÈmsides med den
undersoÈ kning som utfoÈ rdes enligt bestaÈmmelserna om foÈ retagskoncentrationer i Fair Trading Act och
den undersoÈ kning som kommissionen utfoÈ rt med stoÈ d av artikel 85.

GeneraldirektoÈ ren foÈ r den brittiska konkurrensmyndigheten (Director General of Fair Trading Ð
DGFT) fortsatte att ge raÊd till handels- och industriministern (Secretary of State for Trade and
Industry) angaÊende de foÈ rordningar som antogs 1997 i FoÈ renade kungariket om att infoÈ rliva EG-
direktivet om foÈ rpackningar och foÈ rpackningsavfall (94/62/EG) i den nationella lagstiftningen. Under
1998 konstaterades fem konformitetssystem foÈ r aÊtervinning av foÈ rpackningar uppfylla konkurrensk-
raven, varefter de godkaÈndes av ministern paÊ inraÊdan av generaldirektoÈ ren. Glaspak Ltd aÊtertog sin
ansoÈ kan om godkaÈnnande efter att ha underraÈ ttats av generaldirektoÈ ren om att foÈ retagets
konformitetssystem inte uppfyllde konkurrenskraven.

Sverige

Konkurrensverket aÈr inte behoÈ rigt att tillaÈmpa artiklarna 81 och 82. Regeringen har dock gett en
foÈ redragande i uppdrag att undersoÈ ka fraÊgan och avge en rapport under 1999.

Till de fall som aÈr vaÈrda att naÈmnas i fraÊga om tillaÈmpning av nationell lagstiftning hoÈ r maÊ let Posten
Sverige AB 257. FoÈ retaget hade anmaÈlt sin avsikt att tillaÈmpa en differentierad avgift foÈ r distribution av
omfattande affaÈrsfoÈ rsaÈndelser beroende paÊ om de skickades mellan vissa orter eller mellan vissa orter
och oÈ vriga Sverige. Konkurrensverket bedoÈ mde att aÊ tgaÈrden kunde innebaÈra missbruk av en
dominerande staÈ llning och foÈ rbjoÈ d de nya tarifferna. Efter att foÈ retaget vaÈckt talan mot beslutet, ansaÊg
Marknadsdomstolen att tillkaÈnnagivandet av differentierade avgifter borde ha betraktats som en form
av missbruk. Det ansaÊgs att foÈ retaget hade beraÈttigade skaÈ l foÈ r att tillaÈmpa en annan tariff mellan olika
orter och resten av det nationella territoriet, men att det inte hade faststaÈ llt att det var noÈ dvaÈndigt paÊ

grund av kostnadsskillnader mellan olika orter. Marknadsdomstolen godkaÈnde foÈ ljaktligen de tariffer
som foÈ retaget planerade foÈ r foÈ rsaÈndelser mellan vissa orter och oÈ vriga Sverige, men den ansaÊg att den
andra planerade aÊtgaÈrden utgjorde ett missbruk av en dominerande staÈ llning.

Under 1997 haÈnskjoÈ t Konkurrensverket till Stockholms tingsraÈ tt en begaÈran om att byggmaterialtill-
verkaren Optirocs foÈ rvaÈrv av aktier i det konkurrerande foÈ retaget StaÊbruken skulle foÈ rbjudas. De baÊda
foÈ retagen aÈr huvudsakligen verksamma med tillverkning av byggnadsmaterial. Konkurrensverket
bedoÈ mde att koncentrationen gav Optiroc en dominerande staÈ llning till skada foÈ r konkurrensen,

257 XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 378.
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eftersom den tillfoÈ rsaÈkrade foÈ retaget omkring 80 % av vissa marknader och att konkurrensen i form av
import var obetydlig. TingsraÈ tten delade inte Konkurrensverkets uppfattning och avvisade begaÈran om
att transaktionen skulle foÈ rbjudas. Konkurrensverket oÈ verklagade beslutet hos Marknadsdomstolen,
som dock bekraÈftade detta. Marknadsdomstolen ansaÊg att granskningen av en koncentration inte faÊr
omfatta endast transaktionens direkta konkurrenseffekter, utan boÈ r grunda sig paÊ en oÈ vergripande
bedoÈ mning daÈr haÈnsyn tas ocksaÊ till andra saÈrskilt viktiga intressen. DaÈrfoÈ r tog Marknadsdomstolen i
detta fall haÈnsyn till behovet av en omstrukturering och till det oÈ kade trycket fraÊn den internationella
konkurrensen. Den ansaÊg ocksaÊ att moÈ jligheterna till marknadstilltraÈde var tillfredsstaÈ llande och att
koÈ parna (byggfoÈ retag och distributoÈ rer av byggmaterial) hade en stor koÈ pkraft i foÈ rhaÊllande till
leverantoÈ rerna (Optiroc).

Marknadsdomstolen beslutade ocksaÊ att ett omfattande samarbete i Sydsverige mellan de mycket
stora skogsindustrifoÈ retagen Stora, MoDo och MunksjoÈ , som gaÊtt samman i samriskfoÈ retaget
Sydved 258, var foÈ rbjudet enligt konkurrenslagen och maÊste avvecklas snabbt inom en tidsfrist som
faststaÈ lls av Marknadsdomstolen. Samarbetet omfattade gemensamma inkoÈ p av konstruktionsvirke.
Det ledde till att priskonkurrensen mellan de tre foÈ retagen eliminerades och att leverantoÈ rerna
hindrades fraÊn att saÈ lja till och kunderna fraÊn att koÈ pa av endast ett av de tre foÈ retagen.

Under 1996 vaÈckte Konkurrensverket talan mot Statens JaÈrnvaÈgar (SJ) med motiveringen att bolaget,
genom det anbud det hade laÈmnat foÈ r att tillskansa sig marknaden foÈ r tillhandahaÊllande av regional
jaÈrnvaÈgstrafik, hade missbrukat sin dominerande staÈ llning. Missbruket bestod huvudsakligen i
faststaÈ llandet av ett alltfoÈ r laÊgt pris 259. SJ tog hem kontrakt genom att ge ett laÈgre anbud aÈn sin
konkurrent BK TaÊg, som aÈr ett mindre foÈ retag. SJ:s anbud uppgick till 23,5 miljoner svenska kronor.
Stockholms tingsraÈtt ansaÊg foÈ r det foÈ rsta att de totala driftskostnaderna foÈ r SJ uppgick till mer aÈn 30
miljoner svenska kronor, med roÈ rliga kostnader paÊ aÊ tminstone 29 miljoner, och foÈ r det andra att SJ boÈ r
ha vetat att dess anbud var laÈgre aÈn dessa belopp. Eftersom SJ hade faststaÈ llt ett pris som var laÈgre aÈn
de roÈ rliga kostnaderna, ansaÊg tingsraÈtten att det foÈ relaÊg en presumtion om att foÈ retaget hade faststaÈ llt
ett alltfoÈ r laÊgt pris foÈ r att traÈnga ut en eller flera konkurrenter fraÊn marknaden, eller aÊ tminstone foÈ r att
allvarligt foÈ rsvaga deras staÈ llning. Dessutom hade SJ inte lagt fram tillraÈckliga motbevis foÈ r att
kullkasta denna presumtion. TingsraÈ tten beslutade att SJ olagligt hade faststaÈ llt ett alltfoÈ r laÊgt pris och
aÊdoÈ mde bolaget boÈ ter paÊ 8 miljoner svenska kronor. SJ har oÈ verklagat detta beslut.

Konkurrensverket vaÈckte talan mot Scandinavian Airlines System (SAS) och kraÈvde att bolaget skulle
aÊdoÈ mas boÈ ter paÊ 10 miljoner svenska kronor foÈ r att det vaÈgrat underteckna ett interliningavtal med
Nordic European Airways (NEA), ett mycket mindre konkurrerande bolag. Stockholms tingsraÈtt gav
Konkurrensverket raÈ tt och fann i sitt beslut att SAS vaÈgrat ingaÊ ett interliningavtal med NEA med
uppsaÊt att begraÈnsa konkurrensen, eller aÊtminstone att SAS visste att dess vaÈgran kunde leda till en
begraÈnsning av konkurrensen. TingsraÈtten utdoÈ mde dock laÈgre boÈ ter aÈn Konkurrensverket hade kraÈvt,
med aÊberopande av att oÈ vertraÈdelsen varit kortvarig (omkring aÊtta maÊnader) och haft begraÈnsade
effekter. BaÊde SAS och Konkurrensverket har oÈ verklagat domen hos Marknadsdomstolen.

Konkurrensverket vaÈckte talan mot spraÈngaÈmnesfoÈ retaget Nitro Nobel AB och kraÈvde att det skulle
aÊdoÈ mas boÈ ter paÊ 5 miljoner svenska kronor. Konkurrensverket ansaÊg att foÈ retaget hade missbrukat sin
dominerande staÈ llning dels genom att bevilja en aÊterfoÈ rsaÈ ljare foÈ rdelaktigare villkor aÈn andra foÈ r att
eliminera importkonkurrensen, dels genom att knyta till sig en del av sina kunder genom exklusiva
inkoÈ psavtal. I ett domslut fraÊn 1998 gav Stockholms tingsraÈ tt Konkurrensverket raÈ tt endast i fraÊga om
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de exklusiva inkoÈ psavtalen, och aÊdoÈ mde daÈrfoÈ r boÈ ter som var laÈgre aÈn dem som Konkurrensverket
hade kraÈvt. BaÊda parterna har oÈ verklagat domen hos Marknadsdomstolen.

C Ð TillaÈ mpning av gemenskapens konkurrensregler av domstolar i
medlemsstaterna

I detta avsnitt behandlas inte de domar som meddelats av domstolar med uppgift att avgoÈ ra
lagenligheten hos de beslut som fattas av de nationella konkurrensmyndigheterna. Dessa domar
redovisas i foÈ regaÊende avsnitt (De nationella myndigheternas tillaÈmpning av gemenskapens
konkurrensregler).

Endast i sex medlemsstater (Tyskland, OÈ sterrike, Frankrike, Italien, NederlaÈnderna och FoÈ renade
kungariket) anmaÈlde konkurrensmyndigheterna beslut daÈr en nationell domstol tillaÈmpat gemens-
kapens konkurrensregler eller begaÈrt ett foÈ rhandsavgoÈ rande av EG-domstolen.

Tyskland

Under 1998 meddelade de tyska civildomstolarna foÈ ljande beslut daÈr gemenskapslagstiftningen har
tillaÈmpats och den federala kartellbyraÊn underraÈttats:

1 Appellationsdomstolen i Frankfurt-am-Main (Oberlandesgericht), dom av den 13 januari 1998, maÊ l
11 U (Kart) 33/97 P-080/97

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Paris

Med beaktande av att aÈrendet inte var braÊdskande, kunde soÈ kanden inte genom ett interimistiskt
beslut foÈ rbjudas att haÈvda sin raÈ tt till vissa TV-raÈttigheter avseende bilsporttaÈvlingar. Eftersom en
begaÈran om icke-ingripandebesked och/eller undantag enligt artikel 81.3 i EG-foÈ rdraget hade
laÈmnats, foÈ reslogs inget uppskjutande av foÈ rfarandet.

2 Landgericht Stuttgart, dom av den 5 mars 1998, maÊl 17 O 344/96 P-052/96

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

SoÈ kanden har inte raÈ tt till leveranser av kosmetiska produkter eftersom svaranden inte omfattas av
ifraÊgavarande bestaÈmmelse och diskrimineringen aÈr beraÈttigad (foÈ rsta och andra meningen i
paragraf 26.2, och paragraf 35 i GWB, artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraf 823.2 i den
tyska civillagen (BuÈ rgerliches Gesetzbuch Ð BGB)

3 Landgericht Berlin 17.03.1998 16 O 642/97
P-072/98

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

SoÈ kanden foÈ rbjuds genom ett interimistiskt beslut att i sin kiosk saÈ lja glass fraÊn andra
glassfabrikanter aÈn kaÈranden (artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget, artikel 3 d i foÈ rordning (EEG)
nr 1984/83)
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4 Landgericht DuÈ sseldorf, dom av den 20 mars 1998, maÊ l 38 O 22/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Inga krav med stoÈ d av paragraf 35 i GWB och paragraferna 1004 och 823.2 i den tyska civillagen
foÈ rbindelse med artikel 81 i EG-foÈ rdraget paÊ att sjukfoÈ rsaÈkringskassorna skall upphoÈ ra med att
faststaÈ lla bestaÈmda belopp, eftersom faststaÈ llandet av bestaÈmda belopp aÈr en suveraÈn handling
enligt den tyska socialfoÈ rsaÈkringslagen (SGB V), (interimistiskt beslut).

5 Landgericht DuÈ sseldorf, dom av den 20 mars 1998, maÊ l 38 O (Kart) 126/97 P-179/097

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hamburg

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

DTAG:s ºT-InterConnectº-tariff utgoÈ r ingen oÈ vertraÈdelse av artikel 26.2 i GWB eller artikel 82 i
EG-foÈ rdraget, eftersom DTAG inte har en dominerande staÈ llning paÊ den marknad som endast
gaÈ ller tjaÈnster foÈ r tilltraÈde till Internet (gaÈ ller ej onlinetjaÈnster).

6 Oberlandesgericht Leipzig, dom av den 8 april 1998, maÊ l 7 U 2980/97 P.092/98

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdeburg

Det regionala vattendistributionsorganet har inte raÈ tt att begaÈra att vattendistributionsfoÈ retag skall
aÊ terbetala belopp som utbetalats inom ramen foÈ r avtalet om vattenleveranser (paragraf 22 i GWB i
foÈ rbindelse med paragraf i den tyska civillagen, paragraferna 22.4 och 22.5 samt 103 i GWB, artikel
82 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraf 134 i den tyska civillagen).

7 Landgericht NuÈ rnberg-FuÈ rth, dom av den 22 april 1998, maÊ l 3 O 11298/95 P-004/96

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

De serviceavtal som ingaÊtts i samband med Duales System foÈ r att uppraÈtta och driva ett system foÈ r
insamling och sortering av begagnade industrifoÈ rpackningar utgoÈ r en oÈ vertraÈdelse av paragraf 1 i
GWB och artikel 81 i EG-foÈ rdraget.

8 Landgericht Hannover, dom av den 23 april 1998, maÊ l 21 O 146/96 (Kart) P-175/96

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Inget foÈ rbudsfoÈ relaÈggande kan yrkas mot en foÈ rsaÈkrare som vid tillhandahaÊ llande av ersaÈ tt-
ningsfordon i staÈ llet foÈ r krockskadade bilar fakturerar sina tjaÈnster paÊ grundval av sina egna
prislistor, eftersom soÈ kanden inte omfattas av bestaÈmmelsen i fraÊga.

9 Landgericht DuÈ sseldorf, dom av den 29 april 1998, maÊ l 12 O (Kart) 95/97 P-057/97

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim m. fl.

Svarandens anstiftan till avtalsbrott. Svaranden hade faÊtt kioskinnehavare att saÈga upp sina avtal
genom att oriktigt haÈvda att deras avtal med soÈ kanden stred mot konkurrensraÈ tten (paragraf 1 i
den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG), artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget samt
kommissionens foÈ rordning nr 83/1984).
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10 Landgericht MuÈ nchen I, dom av den 29 april 1998, maÊ l 7 HKO 17070/96 29.04.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; MuÈ nchen

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

SoÈ kanden har raÈ tt till leveranser av kosmetiska produkter enligt det lagerleveransavtal som
svaranden enligt sedvanlig praxis ingaÊtt med detaljister (artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med
paragraf 823.2 och paragraf 249, foÈ rsta meningen, i den tyska civillagen).

11 Landgericht MuÈ nchen, dom av den 7 maj 1998, maÊ l 4 HKO 11297/97 P-119/97

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, MuÈ nchen

Flughafen MuÈ nchen GmbH, MuÈ nchen

Varken artikel 82 i EG-foÈ rdraget eller paragraf 26.2 i GWB tillaÊ ter soÈ kanden att ersaÈ tta en
tillhandahaÊ llare av ºinto-planeº-tjaÈnster eller att upptraÈda som en ytterligare tillhandahaÊllare av
marktjaÈnster till tredje man paÊ flygplatsen i MuÈ nchen.

12 Bundesgerichtshof, dom av den 12 maj1998, maÊl KZR 23/96 P-023/95

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Skyddet enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraf 823 i den tyska civillagen
garanterar inte raÈ tten till leveranser. Bundesgerichtshof avkunnade en dom angaÊende relevansen
av ett avtalsloÈ fte om raÈtt till leveranser av kosmetiska produkter avsedda foÈ r salufoÈ ring ur lager
(paragraf 26.2 jaÈmfoÈ rd med paragraf 35 i GWB).

13 Bundesgerichtshof, dom av den 12 maj 1998, maÊl KZR 25/96 P-061/95

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Skyddet enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraf 823 i den tyska civillagen
garanterar inte naÊgon raÈtt till leveranser. PaÊ samma saÈtt ger inte heller paragraf 26.2 jaÈmfoÈ rd med
paragraf 35 i GWB soÈ kanden naÊgon raÈtt till leveranser, efetrsom denne inte genom avtal aÈr bunden
till ett visst produkturval och/eller ledande varumaÈrken.

14 Bundesgerichtshof, dom av den 12 maj 1998, maÊl KZR 24/96 P-044/91

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

Skyddet enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med paragraf 823 i den tyska civillagen
garanterar inte naÊgon raÈtt till leveranser. Bundesgerichtshof avkunnade en dom angaÊende
relevansen av ett avtalsloÈ fte om raÈtten till leveranser av kosmetiska produkter avsedda foÈ r
salufoÈ ring ur lager (paragraf 26.2 jaÈmfoÈ rd med paragraf 35 i GWB).

15 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, dom av den 16 juni 1998, maÊl U (Kart) 15/97 P-178/96

1 British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Svarandena, vilkas samriskfoÈ retag Global One hade inlett sin affaÈrsverksamhet redan innan
kommissionens beslut om undantag traÈ tt i kraft, beordrades att betala gottgoÈ relse till soÈ kandena
(artikel 81).
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16 Landgericht Rostock, dom av den 2 juli 1998, maÊ l 3 O 284/97 P-147/97
Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz
EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg
SoÈ kanden kan inte utverka en saÈnkning av de laÊngsiktiga elpriser som oÈ verenskommits med
svaranden efter att denne foÈ rvaÈrvat det lokala eldistributionsfoÈ retaget (paragraf 26.2, paragraf 35 i
GWB samt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-foÈ rdraget).

17 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, dom av den 11 augusti 1998, maÊ l U (Kart) 3/98 P-042/98
Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg
Duales System Deutschland GmbH, KoÈ ln
Giltigheten foÈ r ett licensieringsavtal som foÈ reskriver att anvaÈndningen av ºden groÈ na punktenº
skall avgiftsbelaÈggas aÈven i fraÊga om foÈ rpackningar som inte saÈ ljs till privatpersoner och smaÊfoÈ retag
(paragraf 26.2 i GWB och artikel 81 i EG-foÈ rdraget).

18 Landgericht DuÈ sseldorf, dom av den 28 augusti 1998, maÊ l 38 O 84/97 (Kart) P-108/97
Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen
AOK Bundesverband, Bonn, och andra centralorganisationer foÈ r sjukfoÈ rsaÈkringskassor
Inget foÈ rbudsfoÈ relaÈggande kan yrkas foÈ r brott mot artiklarna 81 och 82 betraÈ ffande faststaÈ llandet
av fasta belopp, eftersom soÈ kanden inte beroÈ rs av handeln mellan medlemsstaterna och eftersom
svaranden inte aÈr ett foÈ retag (artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget, paragraferna 1004 och 823 i den
tyska civillagen samt paragraf 1 i den tyska lagen om illojal konkurrens).

19 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, dom av den 28 augusti 1998, maÊ l U (Kart) 19/98 P-054/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus
AOK Rheinland, DuÈ sseldorf
Tillverkaren av medicinsk apparatur lyckades uppnaÊ att sjukfoÈ rsaÈkringskassornas centralorgani-
sationer skall sluta faststaÈ lla ett fast belopp (paragraf 823.2 och paragraf 1004 (i analogi daÈrmed) i
den tyska civillagen jaÈmfoÈ rd med artikel 81.1 och 81.2, interimistiskt beslut)

20 Landgericht DuÈ sseldorf, dom av den 28 augusti 1998, maÊ l 38 O 74/97 (Kart) P-097/97
GoÈ decke AG, Berlin
AOK Bundesverband, Bonn, och andra centralorganisationer foÈ r sjukfoÈ rsaÈkringskassor
SoÈ kanden kan inte aÊ laÈgga sjukfoÈ rsaÈkringskassornas centralorganisationer (svaranden) att laÊ ta bli
att anpassa det fasta beloppet, eftersom svaranden inte aÈr ett foÈ retag och eftersom soÈ kanden inte aÈr
en beroÈ rd part i juridisk mening (artikel 81 jaÈmfoÈ rd med paragraf 35 i GWB och paragraferna 823
och 1004 i den tyska civillagen); raÈtt att oÈ verklaga.

OÈ sterrike

Under 1998 hade domstolarnas beslut avgoÈ rande betydelse foÈ r tillaÈmpningen av konkurrenslagstift-
ningen. En dom som avkunnades av foÈ rfattningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) ledde till att en
bestaÈmmelse i lagen om laÈkemedel stroÈ ks. BestaÈmmelsen, som foÈ reskrev att behovet av nya apotek
skulle granskas utifraÊn antalet invaÊnare, stroÈ ks med motiveringen att denna skyldighet stred mot
friheten att utoÈ va yrkesverksamhet. Domen boÈ r kunna leda till en oÈ kad konkurrens inom
apotekssektorn.

Den regionala domstolen (Landesgericht) i Korneuburg fattade ett beslut om utdoÈ mande av straff i ett
maÊ l som gaÈ llde bedraÈgeri i samband med kontrakt inom sektorn foÈ r offentliga arbeten samt
prisbindning. Domstolen i fraÊga kunde i detta maÊl bevisa att bedraÈgeriet hade orsakat direkt skada som
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uppgick till flera miljoner schilling. Genom beslutet tillaÈmpades straffen foÈ r bedraÈgeri (upp till tio aÊrs
faÈngelse samt skadestaÊnd) ocksaÊ paÊ prisbindning, vilket i praktiken skaÈrpte konkurrenslagen.
AÊ klagarmyndigheterna i Wien och Korneuburg inledde foÈ rfaranden mot priskarteller som bildats
foÈ r anbudsfoÈ rfaranden inom sektorn foÈ r offentliga arbeten: ett byggfoÈ retag hade olagligen faÊtt eller
koÈ pt listor oÈ ver foÈ retag som laÈmnat anbud, kontaktat potentiella konkurrenter och daÈrefter hoÈ jt
priserna. De foÈ retag som inte utvaldes mottog betalningar paÊ upp till 1 % av transaktionen, vilket
finansierades med fiktiva fakturor. NaÈr poliser fraÊn ekobrottsroteln gjorde samtidiga undersoÈ kningar
paÊ plats i oÈ ver 80 foÈ retag, hittade man dokument som innehoÈ ll namnen paÊ anbudsgivarna samt
anbudsbeloppen, och detta innan tidsfristen foÈ r inlaÈmnande av anbud loÈ pt ut. Andra dokument visade
att byggfoÈ retaget i fraÊga, SBG, hade beraÈknat beloppen foÈ r byggnadsanbud foÈ r konkurrerande foÈ retags
raÈkning. Sammanlagt 22 personer aÊtalades. DirektoÈ ren foÈ r SBG, det beroÈ rda foÈ retaget, doÈ mdes till
sammanlagt sju aÊrs faÈngelse foÈ r bedraÈgeri och aÊdoÈ mdes boÈ ter paÊ 30 miljoner schilling. Om boÈ terna inte
betalas, riskerar direktoÈ ren faÈngelse i ytterligare ett aÊr. Samtliga personer som hade oÈ versaÈnt listor
oÈ ver anbudsgivare doÈ mdes till villkorliga faÈngelsestraff paÊ mellan sex och aÊtta maÊnader foÈ r
sekretessbrott. Ingen av domarna har aÈnnu verkstaÈ llts. De kommuner som lidit skada kraÈvde att
anbudsgivarna skulle betala skadestaÊnd. Betydande belopp har redan betalats. De aÊtalade foÈ retagens
advokater haÈvdade att det inte roÈ rde sig om bedraÈgeri, utan om underlaÊtenhet att foÈ lja lagen om
konkurrensbegraÈnsande samverkan, vilket kan leda till ett hoÈ gsta straff paÊ 360 dagsboÈ ter.
AÊ klagarmyndigheten svarade att anbudsgivare foÈ rleds att tro att det raÊder konkurrens, om foÈ retag
har ingaÊtt avtal som gaÈ ller offentligt anbudsfoÈ rfarande. Om saÊdana karteller eller avtal avsloÈ jas,
annulleras anbudsfoÈ rfarandet och de beroÈ rda foÈ retagen stryks vanligen fraÊn foÈ rteckningen oÈ ver
godkaÈnda foÈ retag. DaÈrfoÈ r hade ett bedraÈgeri begaÊtts i den maÊn skadan kunde bevisas, och skadans
upphovsman kunde doÈ mas till upp till tio aÊrs faÈngelse.

Flera foÈ rfaranden som inletts vid de nationella (marknads)domstolarna gaÈ llde den direkta tillaÈmp-
ningen av artikel 81 och/eller artikel 82 i EG-foÈ rdraget paÊ bildistributionsavtal. HoÈ gsta domstolen
(Oberster Gerichtshof) ansaÊg i sitt beslut 4Ob165/98 av den 30 juni 1998 att ett leasingfoÈ retag som
hoÈ rde till en bilfoÈ retagskedja med en marknadsandel paÊ mer aÈn 20 %, vilket hade ingaÊ tt
underhaÊ llsavtal foÈ r omkring 8 000 fordon, inte hade en dominerande staÈ llning vad gaÈ ller reparation
av sina fordon, och att aÊ terkallandet av bestaÈ llningar som getts till ett foÈ retag som inte laÈngre var
medlem i bildistributionssystemet inte utgjorde en bojkott.

Andra foÈ rfaranden gaÈ llde den direkta tillaÈmpligheten av artiklarna 81 och 82 i EG-foÈ rdraget (t.ex.
OBH 2Ob237/98 av den 24 september 1998, foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen foÈ r Lotto-Totto), aÈven om domstolarna
ansaÊg att det inte fanns naÊgot bevis foÈ r missbruk av en dominerande staÈ llning. MaÊlet gaÈ llde ett foÈ retag
med monopolstaÈ llning som vaÈgrade att foÈ rse en tobakshandlare med den on-line-utrustning som
behoÈ vdes foÈ r att registrera lottokuponger.

Inom ramen foÈ r ett foÈ rfarande daÈr ett filmdistributionsfoÈ retag med en dominerande staÈ llning vaÈgrade
leverera till en biograf, gaÈ llde argumentationen bland annat artikel 82 i EG-foÈ rdraget jaÈmfoÈ rd med
moralitetsprincipen enligt lagen om illojal konkurrens (4Ob214/97). Domstolen ansaÊg slutligen att
vaÈgran att leverera utgjorde en oÈ vertraÈdelse av lagen om illojal konkurrens.

Frankrike

TvaÊ domar som avkunnades av kassationsdomstolen (Cour de Cassation), vilka bekraÈftar EG-
domstolens raÈ ttspraxis, boÈ r naÈmnas.
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I det foÈ rsta maÊlet 260 tillaÈmpade kassationsdomstolen EG-domstolens raÈttspraxis av den 17 februari
1993 i maÊ let CAMULRAC och CANCAVA, enligt vilken ORGANIC, ett organ som foÈ rvaltar
aÊ terbetalningen av socialavgifter till solidaritetsfonden (CSG), fyller en rent social funktion och
saÊ ledes inte aÈr ett foÈ retag som avses i artiklarna 81 och 82.

I det andra maÊlet 261 bekraÈftade kassationsdomstolen den tillaÈmpning av regeln om stoÈ d av mindre
betydelse som appellationsdomstolen i Paris hade verkstaÈ llt i ett foÈ rfarande som gaÈ llde en leverantoÈ r
av lyxprodukter, vars vertikala distributionsavtal hade ifraÊgasatts. Denne leverantoÈ r hade en
marknadsandel paÊ endast 0,5 %. Kassationsdomstolen fann att det faktum att avtalet inte hade
anmaÈlts till kommissionen inte var relevant med avseende paÊ avtalets laglighet enligt artikel 81.

Under 1998 ogiltigfoÈ rklarade hoÈ gsta foÈ rvaltningsdomstolen (Conseil d'Etat) inga foÈ rvaltningsbeslut
eller foÈ rvaltningsavtal med stoÈ d av gemenskapens konkurrensregler. I en dom daÈr maÊ let avskrevs 262

bekraÈftade dock hoÈ gsta foÈ rvaltningsdomstolen sin raÈ ttspraxis betraÈ ffande infoÈ rlivandet av dessa
konkurrensregler i den lagstiftning som garanteras av foÈ rvaltningsdomstolarna.

Italien

1) Beslut av nationella domstolar

I sitt beslut nr 791 av den 11 juli 1998 (angaÊende det nationella advokatfoÈ rbundets arvoden (Consiglio
Nazionale Forense) beslutade appellationsdomstolen i Turin (Corte d'Appello di Torino) om
annullering av advokatarvoden, som med stoÈ d av lag hade faststaÈ llts av advokatfoÈ rbundet och
godkaÈnts genom ett ministeriedekret. Advokatarvodena annullerades, daÈrfoÈ r att de ansaÊgs strida mot
artiklarna 10 och 81.1 i EG-foÈ rdraget. Appellationsdomstolen ansaÊg framfoÈ r allt, med stoÈ d av EG-
domstolens beslut av den 18 juni 1998 i maÊ l C-35/96, kommissionen mot republiken Italien
(tullklarerare), att utoÈ vandet av advokatverksamhet omfattas av begreppet foÈ retag i den mening som
avses i artikel 81.1 i foÈ rdraget och betraktade det italienska advokatfoÈ rbundet som en sammanslutning
av foÈ retag.

2) BegaÈran om foÈ rhandsavgoÈ rande

Under 1998 begaÈrdes foÈ rhandsavgoÈ rande fraÊn EG-domstolen enligt artikel 234 i EG-foÈ rdraget i fyra
fall. AÈ rendena gaÈ llde huruvida de nationella reglerna eller vissa foÈ retags beteende stod i oÈ verens-
staÈmmelse med artiklarna 81, 82 och 86 i foÈ rdraget 263.

Ett av dessa foÈ rhandsavgoÈ randen gaÈ llde en fraÊga som staÈ lldes av appellationsdomstolen i Turin
betraÈffande tillaÈmpligheten av artikel 82 i foÈ rdraget paÊ ett beteende daÈr biltillverkare utoÈ vade
industriella och immateriella raÈttigheter i fraÊga om sina egna reservdelar.

260 Kassationsdomstolen (Cour de Cassation), avdelningen foÈ r sociala maÊ l, den 5 februari 1998. ORGANIC.
261 Kassationsdomstolen (Cour de Cassation), avdelningen foÈ r handelsmaÊl, den 13 januari 1998, GIFT SHOP/

BOUCHERON.
262 EG-domstolen, den 1 april 1998, Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation

priveÂe.
263 Appellationsdomstolen i Turin, beslut av den 19 november 1997-16.1.1998. Regionala foÈ rvaltningsdomstolen i

Lombardiet, beslut av den 28 januari 1998-23.6.1998; FoÈ rstainstansdomstolen i Florens, beslut av den 20 juni 1998.
FoÈ rtainstansdomstolen i Genua, beslut av den 26 september 1998.
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NederlaÈnderna

De nederlaÈndska domstolarna tillaÈmpade gemenskapens konkurrenslagstiftning i foÈ ljande beslut. Det
aÈr skaÈ l att konstatera att aÈven daÊ domstolarna tillaÈmpar den nya konkurrenslagen, tillaÈmpar de
artiklarna 81 och 82, eftersom den nederlaÈndska lagen har beretts med gemenskapens konkurrens-
regler som foÈ rebild.

Ð Rechtbank Arnhem, den 1 april 1998, Schuurmans mot Banken Champignons BV

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. En konkurrensklausul i ett avtal om foÈ rvaÈrv av ett svamp- och
sparrisfoÈ retag. Ingen ofoÈ renlighet med artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Enligt artikel 2 i foÈ rordning nr
26 aÈr artikel 81.1 inte tillaÈmplig paÊ saÊdana avtal.

Ð Rechtbank Rotterdam, den 1 april 1998, Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid
mot Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. SjukfoÈ rsaÈkraren kan i detta fall betraktas som ett foÈ retag
enligt artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget, eftersom denne utoÈ ver sitt lagstadgade utbud dessutom
tillhandahaÊ ller tillaÈggsfoÈ rsaÈkringar. Att foÈ rsaÈkraren i fraÊga utoÈ var sin verksamhet inom lagstadgade
ramar aÈr ovidkommande i detta avseende.

Ð Rechtbank Leeuwarden, den 9 april 1998, Beheer Miedema BV mot Kapenga Beheer BV

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. Uppfattningen att ett avtal (om skydd av en sektor) aÈr
ofoÈ renligt med artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Den relevanta marknaden omfattar hoÈ gst en del av
Leeuwarden. Artikel 81, som tjaÈnade som modell foÈ r artikel 6 i konkurrenslagen, gaÈ ller en
geografisk marknad av en viss omfattning. Det framgaÊr tydligt av EG-domstolens raÈ ttspraxis att
artikel 81.1 inte gaÈ ller alla geografiska marknader, hur smaÊ dessa aÈn aÈr.

Ð Gerechtshof Arnhem, den 14 april 1998, Coenders mot Louis Nagel

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. Gruppundantag foÈ r ensamaÊterfoÈ rsaÈ ljaravtal (foÈ rordning nr
1983/83) goÈ r det moÈ jligt att foÈ rplikta en aÊterfoÈ rsaÈ ljare att inte distribuera konkurrerande produkter.
Artikel 2.2. a aÈr inte tillaÈmplig eftersom den gaÈ ller konkurrerande produkter av annat maÈrke.
Artikel 2.2 b aÈr inte heller tillaÈmplig, eftersom de varor som avses i avtalet i detta fall aÈr endast nya
produkter. FoÈ rbudet mot att importera begagnade traktorer av nyare aÊrsmodell inom ramen foÈ r ett
exklusivt foÈ rsaÈ ljningsavtal omfattas foÈ ljaktligen inte av gruppundantaget.

Ð Kantongerecht Groningen, den 20 maj 1998 (interimistiskt beslut av den 4 februari 1998), Hendrik
van der Woude mot Stichting Beatrixoord

Ett gemensamt avtal foÈ r sjukhussektorn. SoÈ kanden anser att den bestaÈmmelse som foÈ rbjuder
undantag fraÊn det gemensamma avtalet jaÈmfoÈ rd med den bestaÈmmelse enligt vilken de anstaÈ llda
har raÈ tt till sjukersaÈ ttningar fraÊn arbetsgivaren foÈ rst efter att ha tecknat en foÈ rsaÈkring hos den
foÈ rsaÈkrare som anges i avtalet aÈr ofoÈ renlig med artikel 81.1 i EG-foÈ rdraget. Domstolen begaÈrde
foÈ rhandsavgoÈ rande fraÊn EG-domstolen eftersom den, foÈ r att kunna avkunna dom, maÊste veta om
foÈ rsaÈkraren kunde betraktas som ett foÈ retag som avses i artikel 81.1.
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Ð Rechtbank Utrecht, den 17 juni 1998, WAC Centraal Bureau BV mot Toonen

AnsoÈ kan som laÈmnats paÊ grundval av en ordning som anmaÈlts till kommissionen foÈ r att faÊ ett
undantag. Domstolen i fraÊga anser att det inte aÈr uteslutet att ordningen eventuellt kan faÊ ett
undantag med stoÈ d av artikel 81.3, men anser det oÈ nskvaÈrt att kommissionens beslut invaÈntas.

Ð Rechtbank 's-Hertogenbosch, den 19 juni 1998, MTV Europe mot Combivisie Regio

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. En tvist mellan en programleverantoÈ r och en kabeloperatoÈ r.
Konstaterande av att de olika kabeloperatoÈ rerna i NederlaÈnderna har en kollektiv dominerande
staÈ llning paÊ det saÈ tt som avses i artikel 82. I detta fall kan man inte anse att kabeloperatoÈ ren
missbrukar sin dominerande staÈ llning.

Ð Gerechtshof Amsterdam, den 9 juli 1998, Van der Neut (Neutrol) mot Primagaz

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. Klausul om exklusivt inkoÈ p. Det foÈ religger inget avtal enligt
artikel 81.1. Klausulen i fraÊga finns endast i avtal som ingaÊtts med konsumenter, dvs. slutanvaÈndare,
som inte aÈr foÈ retag i den mening som avses i artikel 81.1.

Ð Rechtbank Arnhem, den 17 september 1998, Heineken Nederland BV mot Mega Company o.a.

AnsoÈ kan om interimistiska aÊtgaÈrder. Gruppundantaget foÈ r exklusiva inkoÈ psavtal (foÈ rordning
nr 1984/83) aÈr inte tillaÈmpligt, eftersom det inte finns naÊgra saÈrskilda ekonomiska eller finansiella
foÈ rdelar foÈ r aÊ terfoÈ rsaÈ ljaren. Den konkurrensbegraÈnsning som foÈ ljer av skyldigheten att under tio aÊr
goÈ ra alla oÈ linkoÈ p hos en och samma leverantoÈ r aÈr inte beraÈttigad.

Ð Rechtbank Amsterdam, den 30 september 1998, Free Record Shop BV mot Koninklijke
Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

TemporaÈr giltighet foÈ r KVB:s regler, som anmaÈldes foÈ re den 1 november 1962 foÈ r att faÊ ett
undantag enligt artikel 81.3, varefter aÈndringar gjordes i reglerna; fraÊgor haÈnskjoÈ ts till EG-
domstolen, som fattade ett interimistiskt beslut den 24 april 1997. Rechtbank Amsterdam fann daÊ

att tvaÊ villkor maÊste uppfyllas foÈ r att reglerna inte laÈngre skulle ha en temporaÈr giltighet:
1) aÈndringarna skulle begraÈnsa, foÈ rstaÈrka eller utvidga konkurrensbegraÈnsningarna och, om saÊ var
fallet, 2) fick aÈndringarna inte anses infoÈ ra nya begraÈnsningar som var saÈrskilda fraÊn avtalet och
som inte aÈndrade dess struktur. Eftersom det sistnaÈmnda kriteriet inte uppfylldes i det aktuella
fallet, fortsaÈ tter reglerna att gaÈ lla temporaÈrt.

Ð College van Beroep voor het Bedrijfsleven, den 7 oktober 1998, Stolp International BV mot
Productschap Tuinbouw

Productschaps beslut 264 att paÊfoÈ ra reklamskatt aÈr ofoÈ renligt med artikel 81.1, eftersom beslut om
att bedriva opersonliga reklamkampanjer foÈ r vissa produkter inte kan anses foÈ rbjudna enligt artikel
81.1. Domen gaÈ ller saÊ ledes inte fraÊgan om huruvida en Productschap aÈr ett foÈ retag enligt artikel
81.1.

264 ºProductschappenº aÈr branschorganisationer foÈ r producenter och de har vissa ekonomiska befogenheter inom
sin egen sektor. De foÈ rekommer framfoÈ r allt paÊ jordbruksomraÊdet.
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Ð Kassationsdomstolen (Hoge Raad), den 20 november 1998, Johnson Wax GmbH mot Novem
Trading International BV

EnsamaÊterfoÈ rsaÈ ljaravtal; avtalet aÈr inte i sig ofoÈ renligt med artikel 81.1, eftersom det kan faÊ ett
(grupp)undantag med stoÈ d av foÈ rordning nr 1983/83 eller ett undantag enligt artikel 81.3; en klausul
som foÈ rbjuder foÈ rsaÈ ljning av de relevanta produkterna tre maÊnader efter det att avtalet loÈ pt ut
utgoÈ r inte i det aktuella fallet en ºannan konkurrensbegraÈnsningº enligt artikel 2.2 i foÈ rordning nr
1983/83.

FoÈ renade Kungariket

Under 1998 avgjorde appellationsdomstolen (Court of Appeal) tvaÊ maÊl som gaÈllde inkoÈ p av oÈ l som
omfattades av kopplingsfoÈ rbehaÊ ll, dvs. Trent Taverns Ltd/Sykes och Gibbs Mew plc och Centric Pub
Company Ltd/Graham Gemmell. I baÊda fallen foÈ rsoÈ kte de som drev utskaÈnkningslokaler som
omfattades av kopplingsfoÈ rbehaÊ ll foÈ rgaÈves oÈ vertyga appellationsdomstolen om att avtalen utgjorde en
oÈ vertraÈdelse av artikel 81.1 och daÈmed var ogiltiga.

D Ð TillaÈ mpning av meddelandet fraÊ n 1993 om samarbete mellan
kommissionen och de nationella domstolarna

FoÈ r det foÈ rsta aÈr det skaÈ l att naÈmna tvaÊ svar, som gavs foÈ re 1998 men som inte rapporterades i den
XXVI:e 265 och den XXVII:e 266 rapporten om konkurrenspolitiken, paÊ fraÊgor som de nationella
domstolarna staÈ llt vid tillaÈmpningen av 1993 aÊrs meddelande om samarbete mellan kommissionen och
de nationella domstolarna foÈ r tillaÈmpning av artiklarna 81 och 82 267, 268

Det foÈ rsta svaret, fraÊn den 1 augusti 1996, gavs av vice generaldirektoÈ ren vid generaldirektoratet foÈ r
konkurrens som svar paÊ de fraÊgor som staÈ lldes av vicepresidenten vid Rechtbank van Koophandel te
Brussel. FraÊgorna staÈ lldes inom ramen foÈ r en tvist mellan en distributoÈ r av laÈkemedelsliknande
produkter och en tillverkare av laÈkemedelsliknande produkter och laÈkemedelsprodukter samt en
branschorganisation foÈ r apotekare. Svaret foÈ ljde efter en begaÈran fraÊn domstolen av den 26 juni 1996
som oÈ versaÈndes till kommissionen genom parternas foÈ rmedling, ett oÈ verfoÈ ringssaÈ tt som anges i
meddelandet (punkt 42). Rechtbank van Koophandel ville i foÈ rsta hand ha upplysningar om
proceduren, det vill saÈga om kommissionen avsaÊg att inleda ett foÈ rfarande mot tillverkaren till foÈ ljd av
distributoÈ rens klagomaÊl. Rechtbank van Koophandel begaÈrde ocksaÊ kommissionens aÊsikt om
foÈ renligheten med artikel 81 foÈ r ett foÈ rmodat avtal mellan tillverkaren och apotekarorganisationen
om att tillverkarens varor endast skulle aÊ terfoÈ rsaÈ ljas i apotek. I kommissionens svar konstaterades det
att distributoÈ ren av laÈkemedelsliknande produkter ocksaÊ hade anfoÈ rt klagomaÊl hos kommissionen mot
tillverkaren och apotekarorganisationen. KlagomaÊlet gaÈ llde ocksaÊ en paÊstaÊdd samverkan mellan
tillverkare av laÈkemedelsliknande produkter och en branschorganisation foÈ r apotekare aÊ ena sidan och
mellan dessa tillverkare och apotek aÊ andra sidan i syfte att hindra eller begraÈnsa foÈ rsaÈ ljningen av
laÈkemedelsliknande produkter i Belgien i andra foÈ rsaÈ ljningsstaÈ llen aÈn apotek. I svaret paÊpekades det
ocksaÊ att det hade varit noÈ dvaÈndigt att inleda undersoÈ kningar den 26 och den 27 juni 1996 enligt artikel
14.3 i foÈ rordning nr 17 foÈ r att ge kommissionen en moÈ jlighet att faÊ in alla fakta om den paÊstaÊdda
samverkan. I svaret naÈmndes att de dokument som erhaÊ llits i samband med undersoÈ kningarna hoÈ ll paÊ

265 Sidorna 368 och 369.
266 Sidorna 386 och 387.
267 EGT C 39, 13.2.1993, s.6.
268 Om man tar haÈnsyn till sammanstaÈ llningen av tidigare svar i XXIV:e rapporten (punkt 51) och foÈ religgande

sammanstaÈ llning, innefattas alla svar som hittills aÊtergivits i de aÊrliga rapporterna om konkurrenspolitiken.
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att undersoÈ kas. Slutligen konstaterades det att om foÈ rekomsten av avtalen kan bevisas, kan dessa och/
eller den praxis som kritiserats utgoÈ ra en oÈ vertraÈdelse av artikel 81.1 i enlighet med foÈ rstain-
stansraÈ ttens dom i maÊlet Vichy (dom av den 27 februari 1992, maÊl T-19/91).

I det andra fallet svarade generaldirektoÈ ren foÈ r konkurrens den 8 april 1997 paÊ en fraÊga av den 17 mars
1997 som staÈ lldes av den spanska Sala de contencioso-administrativo (seccion sexta) de l'Audiencia
nacional. I sin fraÊga oÈ nskade den spanska domstolen faÊ en kopia av de avtal som kommissionen
undersoÈ kt i liknande aÈrenden tidigare och dels att faÊ upplysningar om huruvida det fanns
dokumentation gaÈ llande dessa avtal. BegaÈrandena framfoÈ rdes i samband med talan som ett
idrottsfoÈ rbund, med stoÈ d av en TV-kanal, vaÈckte mot ett beslut som fattats av den spanska
konkurrensdomstolen (Tribunal de Defensa de la Competencia), som funnit att ett avtal om raÈtten till
aÊ terutsaÈndning i TV av vissa idrottsevenemang som organiserats av idrottsfoÈ rbundet i fraÊga utgjorde en
oÈ vertraÈdelse av den spanska konkurrenslagen (lag 16/1989). I sitt svar konstaterade generaldirektoÈ ren
att de avtal som aÊberopades av Audiencia nacional inte hade naÊgot direkt samband med det aÈrende
som var foÈ remaÊl foÈ r det anhaÈngiga klagomaÊlet. DaÈrfoÈ r foÈ relaÊg det ett konfidentialitetsproblem.
GeneraldirektoÈ ren foÈ rsaÊg daÈrfoÈ r domstolen med en kopia av de tillkaÈnnagivanden som offentliggjorts i
EGT med stoÈ d av artikel 19.3 i foÈ rordning nr 17 i liknande aÈrenden, samt det pressmeddelande som
publicerats naÈr aÈrendena avslutats. Han preciserade att aÈrendena hade blivit foÈ remaÊl foÈ r en
administrativ skrivelse enligt artikel 81.3 och att ett undantag var beraÈttigat paÊ grund av att den
TV-kanal som hade exklusiva saÈndningsraÈ ttigheter i landet i fraÊga just hade lanserats paÊ marknaden
(en tillvaÈxtmarknad) foÈ r direktsaÈndning per satellit, vilket motiverade en foÈ rhaÊ llandevis laÊngvarig
ensamraÈtt foÈ r att underlaÈtta dess intraÈde paÊ marknaden. Vad gaÈller andra aÈrenden gaÈ llande avtal som
innebaÈr foÈ rvaÈrv av raÈttigheter till aÊ terutsaÈndning av sportevenemang, paÊpekade generaldirektoÈ ren att
anmaÈlan av det avtal som ingaÊtts mellan ett idrottsfoÈ rbund i en medlemsstat och en TV-kanal inte hade
lett till naÊgon slutlig staÊndpunkt fraÊn kommissionens sida. Efter det att TV-kanalen hade gaÊtt i
konkurs, hade aÊterutsaÈndningsraÈ ttigheterna saÊ lts till andra TV-bolag som var verksamma i denna
medlemsstat.

Under 1998 besvarade generaldirektoratet foÈ r konkurrens fyra fraÊgor som domstolar i medlems-
staterna staÈ llde med stoÈ d av 1993 aÊrs meddelande.

FoÈ r det foÈ rsta, den 4 augusti 1998 besvarade direktoÈ ren foÈ r direktorat A (konkurrenspolitik,
samordning, internationella aÈrenden och relationer till oÈ vriga institutioner) paÊ ett brev av den 14 juli
1997 fraÊn registratorn vid Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Genom brevet oÈ versaÈndes de fraÊgor som
denna domstol staÈ llt i samband med en tvist mellan en jordbrukare och ett jordbrukskooperativ.
Jordbrukaren ansaÊg att uteslutningen av honom fraÊn kooperativet stred mot artikel 81.1 i foÈ rdraget och
artikel 2.1 i raÊdets foÈ rordning nr 26. Gerechtshof begaÈrde foÈ rst information om strukturen paÊ

boskapsmarknaden (noÈ tboskap och svin) och koÈ ttmarknaden. Som svar fick den nederlaÈndska
domstolen tvaÊ rapporter om situationen i Europeiska unionen betraÈ ffande marknaderna foÈ r noÈ tkoÈ tt
och griskoÈ tt. Det laÊnga droÈ jsmaÊlet med svaret till Gerechtshof berodde paÊ foÈ rseningen med det
planerade datumet foÈ r antagandet av sistnaÈmnda rapport, som slutligen antogs den 29 juli 1998.
Domstolen fraÊgade ocksaÊ om kommissionen hade inlett en undersoÈ kning av huruvida stadgarna foÈ r
kooperativet i fraÊga var foÈ renliga med artikel 81.1 i foÈ rdraget eller om den avsaÊg att inleda en saÊdan.
Svaret paÊ denna fraÊga var nekande: det preciserades i detta sammanhang att kommissionen hade
utformat en preliminaÈr staÊndpunkt angaÊende de ifraÊgasatta stadgarnas foÈ renlighet med artikel 81.1,
och att den utifraÊn denna bedoÈ mning inte planerade naÊgon undersoÈ kning. Gerechtshof begaÈrde
slutligen kommissionens aÊsikt om stadgarnas foÈ renlighet med artikel 2.1 i foÈ rordning nr 26. Domstolen
begaÈrde ocksaÊ att kommissionen skulle foÈ rse den med kriterierna foÈ r tillaÈmpning av denna
bestaÈmmelse foÈ r att ge den moÈ jlighet att avgoÈ ra tvisten utan risk foÈ r att goÈ ra intraÊng paÊ kommissionens
beslutsbefogenheter. Som svar konstaterade kommissionen att eftersom den inte hade undersoÈ kt de
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ifraÊgavarande stadgarnas foÈ renlighet med artikel 81.1, kunde den inte bedoÈ ma om de uppfyllde
villkoren i artikel 2.1 i foÈ rordning nr 26. Vad gaÈller kriterierna foÈ r tillaÈmpning av den artikeln,
paÊpekade kommissionen foÈ rst att om en ogiltigfoÈ rklaring av en bestaÈmmelse i stadgarna foÈ r ett
jorbrukskooperativ paÊ grund av oÈ vertraÈdelse av artikel 81.1 begaÈrs infoÈ r en nationell domstol, och om
kooperativet aÊberopar artikel 2.1 i foÈ rordning nr 26, kan den nationella domstolen med stoÈ d av artikel
81.2 besluta att den ifraÊgasatta bestaÈmmelsen aÈr ogiltig, om det aÈr uppenbart att denna aÈr ofoÈ renlig
med artikel 81.1 och inte uppfyller villkoren foÈ r att omfattas av artikel 2.1 i foÈ rordning nr 26 eller foÈ r
ett undantag enligt artikel 81.3. Kommissionen paÊpekade att i det aktuella fallet kunde kooperativet
inte aÊberopa den foÈ rsta kategorin av undantag enligt artikel 81.1, som foÈ reskrivs i artikel 2.1, naÈmligen
att bestaÈmmelsen i fraÊga var en del av en nationell marknadsorganisation, paÊ grund av att det fanns en
gemensam organisation foÈ r marknaden foÈ r griskoÈ tt. Vad gaÈller det andra undantaget enligt artikel 2.1,
dvs. att bestaÈmmelsen aÈr noÈ dvaÈndig foÈ r uppnaÊendet av maÊlen foÈ r den gemensamma jordbruks-
politiken, vilka anges i artikel 33 i foÈ rdraget, paÊpekade kommissionen slutligen att ett svar inte
behoÈ vdes om stadgarna uppfyllde villkoren foÈ r ett undantag enligt den andra meningen i artikel 2.1 i
foÈ rordning nr 26. Kommissionen formulerade resonemanget kring dessa villkor med stoÈ d av
domstolens raÈ ttspraxis 269 och sin egen beslutspraxis.

Den 3 december tillhandahoÈ ll den behoÈ riga direktoÈ ren den information som begaÈrdes den 30
september 1998 av ordfoÈ randen foÈ r marknadsdomstolen i Paris och av kammarordfoÈ randen, ansvarig
foÈ r gemenskapsraÈ ttsliga fraÊgor, vid den domstolen. BegaÈran foÈ ljde paÊ talan som vaÈcktes av flera
grossister mot ett lagerfoÈ rvaltningssystem som tillaÈmpades av en stor laÈkemedelstillverkare, ett system
som grossisterna ansaÊg strida mot artikel 81. Efter att ha faÊ tt kaÈnnedom om att systemet hade anmaÈlts
till kommissionen, ville marknadsdomstolen faÊ reda paÊ , om inte hur kommissionen foÈ rhoÈ ll sig till
anmaÈlan, saÊ aÊ tminstone hur laÊng tid det troligen skulle ta att besvara anmaÈlan. Om svaret inte gavs foÈ re
slutet av 1998, begaÈrde domstolen ett klarlaÈggande av etablerad praxis angaÊende den relevanta
gemenskapslagstiftningen. I sitt svar bekraÈftade kommissionen att den mottagit anmaÈlan av det
ifraÊgavarande systemet, som var tillaÈmpligt paÊ den beroÈ rda tillverkarens viktigaste laÈkemedels-
produkter. Kommissionen paÊpekade ocksaÊ att den mottagit klagomaÊl mot systemet fraÊn grossister i
flera medlemsstater. Den foÈ rklarade att den aktivt undersoÈ kte anmaÈlan i fraÊga samt de daÈrmed
foÈ rknippade klagomaÊlen, men att den foÈ r naÈrvarande inte kunde foÈ rutse naÈr den skulle kunna fatta
staÊndpunkt i dessa aÈrenden. Kommissionen naÈmnde i detta sammahang att den i sitt beslut 96/478/EG
(Adalat Ð EGT L 201, 9.8.1996) hade behandlat vissa raÈttsliga fraÊgor som kunde taÈnkas uppstaÊ ocksaÊ i
det aktuella aÈrendet, och att detta beslut var anhaÈngigt hos foÈ rstainstansraÈtten. Vad gaÈ ller etablerad
praxis i fraÊga om den relevanta gemenskapslagstiftningen, faÈste den behoÈ rige direktoÈ ren upp-
maÈrksamhet vid vissa konkurrensaÈrenden inom laÈkemedelssektorn. Det roÈ rde sig om beslutet Adalat,
beslutet 80/1283/EEG (Johnson & Johnson Ð EGT L 377, 31.12.1980), beslutet 87/409/EEG
(Sandoz Ð EGT L 222, 10.8.1987), bekraÈftat av EG-domstolen i maÊl 277/87 (Rec. 1990, s. I-45), samt
maÊlet Organon, som avslutats utan formellt beslut, eftersom det anklagade foÈ retaget hade upphoÈ rt
med det beteende som stod i strid med artikel 81 till foÈ ljd av ett meddelande om invaÈndningar (25:e
rapporten om konkurrenspolitiken, punkterna 37 och 38). Kommissionen naÈmnde ocksaÊ vissa aÈrenden
daÈr artikel 28 i foÈ rdraget tillaÈmpats, saÈrskilt de gemensamma maÊlen C-267/95 Merck & Co. Inc. e.a./
Primecrown Ltd och C-268/95 Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (REG 1996 s. I-6285)
samt maÊl 16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV (Rec. 1974 s. 1183).

Den 22 december foÈ rsaÊg den behoÈ rige direktoÈ ren domstolen Juzgado de Primera Instancia Numero
Tres de Madrid med de upplysningar som denna hade begaÈrt genom en skrivelse av den 16 juni 1998.

269 MaÊl 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Rec.1981, s.851, punkt 12 och foÈ ljande. MaÊ l C-399/93, Oude Luttikhuis,
Rec. 1995, s.I-4515, punkterna 28 och 31. Kommissionens beslut av den 23 december 1992, EGT 1993, 183, s. 1.
MaÊl Campina, XXI:e rapporten om konkurrenspolitiken, 1991, nr 83-84.
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Domstolen i fraÊga behandlade en tvist mellan ett oljebolag och foÈ restaÊndaren foÈ r en bensinstation. FoÈ r
att avgoÈ ra tvisten fraÊgade domstolen om kommissionen hade undersoÈ kt avtalets foÈ renlighet med
foÈ rordning nr 1984/83. Den begaÈrde ocksaÊ en fullstaÈndig kopia av kommissionens dokumentation
angaÊende oljebolagets anmaÈlan av vissa avtal med bensinstationer. I sitt svar paÊpekade direktoÈ ren att
det foÈ rfarande som hade inletts 1993 mot dessa avtal hade avslutats i juni 1994, paÊ grund av att avtalen
hade aÈndrats foÈ r att bringa dem i oÈ verensstaÈmmelse med den tillaÈmpliga gemenskapslagstiftningen.
Han preciserade att foÈ restaÊndaren foÈ r bensinstationen i fraÊga hade tillsaÈnts en skrivelse av den 1 mars
1994, skickat den 18 mars, som aÈndrade metoden foÈ r beraÈkning av avtalets varaktighet. DirektoÈ ren
konstaterade vidare att oÈ versaÈndandet av en fullstaÈndig kopia av dokumentationen gaÈllande anmaÈlan,
vilken i detta fall omfattade aÊtta delar, inte var ett gaÈngse foÈ rfarande foÈ r samarbete med de nationella
raÈ ttsliga myndigheterna. Han sade sig dock vara beredd att tillgodose eventuella ytterligare oÈ nskemaÊl
fraÊn den spanska domstolen i den maÊn principen om god foÈ rvaltningssed medger detta och, i
foÈ rekommande fall, vidta noÈ dvaÈndiga aÊtgaÈrder foÈ r att skydda eventuella uppgifter av konfidentiell
karaktaÈr i den begaÈrda informationen.

Samma dag besvarade direktoÈ ren fraÊgor som staÈ lldes av Juzgado de Primera Instancia e Instruccion de
Baeza i samband med en tvist av liknande slag, som gaÈ llde ett bensinstationsavtals foÈ renlighet med
foÈ rordning nr 1984/83. DirektoÈ ren konstaterade att foÈ restaÊndaren foÈ r bensinstationen i fraÊga inte hade
mottagit en skrivelse som gaÈllde aÈndringen av hans avtal med oljebolaget till foÈ ljd av aÈndringen av
vissa avtal av denna typ i juni 1994. Han konstaterade dock att avtalet redan verkade motsvara de
aÈndringar som infoÈ rts genom den standardskrivelse som skickats ut till andra bensinstationsfoÈ re-
staÊndare. Han ansaÊg ocksaÊ att eftersom ett av syftena med gruppundantagsfoÈ rordningarna aÈr att
underlaÈ tta de nationella domstolarnas tillaÈmpning av artikel 81, hade domstolen tillgaÊng till alla
noÈ dvaÈndiga fakta foÈ r att kunna bedoÈ ma avtalets foÈ renlighet med foÈ rordning nr 1984/83. Slutligen vad
gaÈ ller oÈ versaÈndandet av en fullstaÈndig kopia av dokumentationen gaÈllande oljebolaget, var hans svar
detsamma som det som gavs Juzgado de Madrid.
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Bilaga
Situationen i fraÊ ga om de nationella konkurrensmyndigheternas

genomfoÈ rande av artiklarna 81 och 82

Inledande anmaÈrkningar

1. Denna sammanfattning gaÈ ller endast foÈ rvaltningsmyndigheternas genomfoÈ rande av artiklarna
81 och 82 i EG-foÈ rdraget i medlemsstaterna, inte domstolarnas tillaÈmpning av dem, eftersom artiklarna
aÈr direkt tillaÈmpliga och daÈrfoÈ r kan genomfoÈ ras av domstolarna i varje medlemsstat utan undantag.

2. FoÈ rvaltningsmyndigheternas tillaÈmpning av artiklarna omfattas av de begraÈnsningar till foÈ rmaÊn
foÈ r kommissionen som anges i artikel 84 i foÈ rdraget och artikel 9.3 i foÈ rordning nr 17.

TILLAÈ MPNING
JA/NEJ

RAÈ TTSKAÈ LLA / KOMPLETTERANDE BESKRIVNING

OÈ STERRIKE NEJ

BELGIEN JA Lag 5.8.1991, artikel 53, ikrafttraÈdande 1.4.1993: naÈ r de belgiska
myndigheterna, genom att tillaÈmpa artikel 84 i EG-foÈ rdraget, skall
avgoÈ ra om avtal aÈ r godtagbara och om en dominerande staÈ llning
missbrukas paÊ den gemensamma marknaden, fattas beslutet av de
myndigheter som foÈ reskrivs i denna lag i enlighet med artiklarna 81.1
och 82 i EG-foÈ rdraget, enligt de foÈ rfaranden och straff som foÈ reskrivs i
denna lag.

DANMARK NEJ

FINLAND NEJ Den arbetsgrupp som tillsattes av handels- och industriministeriet valde
bort denna moÈ jlighet (rapport i januari 1997)

FRANKRIKE JA Beslut 1.12.1986, artikel 56bis (infoÈ rd genom lag 2.12.1992)

Ekonomiministern och tjaÈnstemaÈnnen vid hans ministerium aÊ ena sidan
och ºConseil de la Concurrenceº (konkurrensraÊdet) aÊ andra sidan har foÈ r
tillaÈmpningen av artiklarna 81 och 82 de befogenheter som de normalt,
enligt beslutet i fraÊ ga, har foÈ r genomfoÈ rande av den franska
konkurrenslagen

TYSKLAND JA GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), paragraf 47

ºBundeskartellamtº har behoÈ righet att tillaÈmpa GWB foÈ r att kunna utoÈ va
de befogenheter som getts medlemsstaterna genom artiklarna 84 och 85 i
EG-foÈ rdraget samt genom de foÈ rordningar som givits med stoÈ d av artikel
83 i det foÈ rdraget.

GREKLAND JA Nomos (Lag) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (om
skydd av fri konkurrens), aÈndrad genom lag (Nomos) 2296/1995, artikel 13
b(3) : KonkurrenskommitteÂn och dess sekretariat skall fullgoÈ ra de
uppgifter som medlemsstaterna anfoÈ rtrott de nationella myndigheterna
genom artiklarna 84 oc 85 i Avtalet om uppraÈttandet av den Europeiska
ekonomiska gemenskapen samt genom foÈ rordningar enligt artikel 83 i det
foÈ rdraget i foÈ rbindelse med andra bemyndigandebestaÈmmelser i foÈ rdraget.
FoÈ r att fullgoÈ ra dessa uppgifter skall konkurrenskommitteÂn och dess
sekretariat ha de befogenheter de faÊtt foÈ r att tillaÈmpa den aktuella lagen.

IRLAND NEJ

ITALIEN JA Legge comunitaria 1994, artikel 54.5 : Konkurrensmyndigheten ºAutoritaÁ
garante della concorrenzaº tillaÈmpar artiklarna 81.1 och 82 genom att
anvaÈ nda de befogenheter den tilldelats genom den nationella
konkurrenslagen (lag nr 287 av den 10 oktober 1990).

LUXEM-
BURG

NEJ
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NEDERLAÈ N-
DERNA

JA Konkurrenslagen (Mededingingswet), av den 22 maj 1997, artikel 88:
GeneraldirektoÈ ren foÈ r konkyrrensmyndigheten (Mededingingsautoriteit)
utoÈ var befogenheterna enligt de foÈ rordningar som grundar sig paÊ artikel 83
i EG-foÈ rdraget i syfte att tillaÈmpa artiklarna 81.1 och 82 i foÈ rdraget.

PORTUGAL JA Decreto-lei 371/93, de 29 de Outubro, artikel 12.2: GeneraldirektoÈ ren foÈ r
konkurrens och priser har befogenheter att fullgoÈ ra de funktioner som
myndigheterna i medlemsstaterna ansvarar foÈ r enligt de foÈ rordningar som
givits med stoÈ d av artikel 83 i EEG-foÈ rdraget.

SPANIEN JA ºReal Decreto 295/1998, de 27 de febreroº, avseende tillaÈmpningen i
Spanien av gemenskapens konkurrensregler:
Art. 1: ºEl Tribunal de Defensa de la Competenciaº aÈr behoÈ righet
myndighet i Spanien foÈ r tillaÈmpning av artiklarna 81.1 och 82 i EG-
foÈ rdraget.
Art. 3: ºEl Servicio de Defensa de la Competenciaº aÈr det organ som
anfoÈ rtrotts undersoÈ kningen av genomfoÈ randefoÈ rfarandena enligt
artiklarna 81.1 och 82 i EG-foÈ rdraget.

SVERIGE NEJ

FOÈ RENADE
KUNGARI-
KET

NEJ

Slutsatser

1. I aÊtta av de 15 medlemsstaterna kan foÈ rvaltningsmyndigheterna direkt tillaÈmpa artiklarna 81
och 82, medan detta inte aÈr moÈ jligt i de oÈ vriga sju medlemsstaterna.

2. De aÊtta medlemsstater daÈr en tillaÈmpning aÈr moÈ jlig aÈr foÈ ljande: Belgien, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Italien, NederlaÈnderna, Portugal och Spanien. De sju medlemsstater daÈr en tillaÈmpning inte
aÈr moÈ jlig aÈr foÈ ljande: OÈ sterrike, Danmark, Finland, Irland, Luxemburg, Sverige och FoÈ renade
kungariket.
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VI Ð STATISTIK

A Ð Artiklarna 81, 82 och 86 i EG-foÈ rdraget och artikel 65 i EKSG-
foÈ rdraget

1. Verksamhet under 1998

1.1. Nya aÈrenden som inletts under 1998

Typ Antal %

AnmaÈlningar 216 42

KlagomaÊ l 192 38

PaÊ kommissionens initiativ 270 101 20

TOTALT 509 100

1.2. AÈ renden som avslutats under 1998

Genom formellt beslut Genom informellt foÈ rfarande

OÈ vertraÈdelse av artikel 82 med boÈ ter 1 Administrativ skrivelse (81/1) 77

Undantag 0 Administrativ skrivelse (81/3) 75

Avvisande av 24 Avvisande av 100

klagomaÊ l klagomaÊ l

Icke-ingripande 7 Administrativt avslutande 278

OÈ vertraÈdelse av artikel 65 i EKSG-foÈ r-
draget

1 Administrativ skrivelse om ofoÈ renlighet 9

Beslut paÊ grundval av artikel 86 9

TOTALT 42 TOTALT 539

2. OÈ versikt oÈver de senaste fyra aÊren

2.1. Utvecklingen av antalet aÈrenden

PaÊgaÊende aÈrenden i slutet av kalenderaÊret

95 96 97 98

AnmaÈlningar 625 726 589 538

KlagomaÊ l 371 368 450 441

PaÊ kommissionens initiativ 121 127 223 225

TOTALT 1 117 1 221 1 262 1 204

270 AÈ renden som inleds paÊ kommissionens eget initiativ.
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2.2. Utvecklingen vad gaÈ ller nya aÈrenden

Nya aÈrenden som registrerats under aÊret

95 96 97 98

AnmaÈlningar 360 206 221 216

KlagomaÊ l 114 159 177 192

PaÊ kommissionens initiativ 47 82 101 101

TOTALT 521 447 499 509

2.3. Utvecklingen vad gaÈ ller avslutade aÈrenden

AÈ renden som avslutats under aÊret

95 96 97 98

Formella beslut 14 21 27 42

Informella foÈ rfaranden 403 367 490 539

TOTALT 417 388 517 581

B Ð KoncentrationsfoÈ rordningen

1. Mottagna anmaÈlningar

94 95 96 97 98

AnmaÈlda aÈrenden 95 110 131 172 235

AÊ terkallade anmaÈlningar 6 4 6 9 9

Totalt antal aÈrenden som avslutats
genom ett formellt beslut

91 109 125 142 238

2. Beslut enligt artikel 6

94 95 96 97 98

Artikel 6.1 a 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Artikel 6.1 b 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Artikel 6.1 c 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTALT 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

AÈ renden daÈr aÊtaganden gjorts
under den foÈ rsta fasen

2 3 0 2 12
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3. Beslut enligt artikel 8

94 95 96 97 98

Beslut enligt artikel 8.2, foÈ renade
med villkor och aÊlaÈgganden

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Beslut enligt artikel 8.2, ej foÈ re-
nade med villkor och aÊ laÈgganden

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Beslut om foÈ rbud enligt artikel 8.3 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTALT 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

Beslut om uppdelning enligt arti-
kel 8.4

2 0

AÊ terkallande av tidigare beslut
enligt artikel 8.5

4. Beslut om haÈnskjutande

94 95 96 97 98

Artikel 9 (till en medlemsstat) 1 0 3 7 4

Artikel 22.3 (till kommissionen) 1

5. Beslut betraÈffande foÈ rfarandet

94 95 96 97 98

Beslut om foÈ rlaÈngning av uppskju-
tande verkan (artikel 7.2)

12 12 17 36 10

Beslut om avslutande av uppskju-
tande verkan (artikel 7.2)

1 2 3 5 13

Beslut genom vilka anmaÈlan foÈ r-
klaras ofullstaÈndig (artikel 4.2 i
foÈ rordning (EEG) nr 2367/90)

2 2 5 17 20

C Ð Statligt stoÈ d

1. Nya aÈrenden som registrerats under 1998

Jordbruk Transporter Fiske Kol OÈ vrigt TOTALT

AnmaÈlt stoÈ d N 276 34 45 6 342 703 82,32 %

Ej anmaÈlt
stoÈ d

NN 32 10 7 0 97 146 17,10 %

Befintligt
stoÈ d

E 0 0 0 0 5 5 0,58 %

Totalt 308 44 52 6 444 854 100 %

36,06 % 5,15 % 6,09 % 0,70 % 52 % 100 %
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2. PaÊgaÊende aÈrenden den 31 december 1998

Jordbruk Transporter Fiske Kol OÈ vrigt TOTALT

AnmaÈlt stoÈ d N 125 14 19 3 130 291 42,67 %

Ej anmaÈlt
stoÈ d

NN 102 12 15 0 78 207 30,35 %

Befintligt
stoÈ d

E 24 2 0 0 9 35 5,13 %

Inledda
foÈ rfaranden

C 55 14 4 0 76 149 21,85 %

Totalt 306 42 38 3 293 682

44,87 % 6,16 % 5,57 % 0,44 % 42,96 % 100 %

3. AÈ renden som behandlats under 1998 enligt det register i vilket de inordnats

3.1. AÈ renden i vilka kommissionen har fattat beslut

Jordbruk Transporter Fiske Kol OÈ vrigt TOTALT

AnmaÈlt stoÈ d N 207 22 38 3 317 587

Ej anmaÈlt stoÈ d NN 17 9 0 0 86 112

Befintligt stoÈ d E 2 0 0 0 3 5

PaÊgaÊende foÈ rfaranden C 38 4 0 0 65 107

Totalt 264 35 38 3 471 811

3.2. AÈ renden som avfoÈ rts fraÊn kommissionens register

Jordbruk Transporter Fiske Kol OÈ vrigt TOTALT

PaÊ begaÈran av medlemsstaten 13 5 1 0 81 100

StoÈ d av mindre betydelse 0 0 0 0 7 7

OÈ vrigt 30 8 5 0 26 69

Totalt 43 13 6 0 114 176

Antalet behandlade aÈrenden aÈr stoÈ rre aÈn antalet beslut av kommissionen, vilket beror paÊ det stor
antalet beslut som samtidigt avser flera aÈrenden.
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4. Beslut fattade av kommissionen under 1998

Jordbruk Transporter Fiske Kol OÈ vrigt TOTALT

Inga invaÈndningar 204 19 38 4 308 573 73,08 %

Beslut inom
ramen foÈ r det
formella un-
dersoÈ knings-
foÈ rfarandet

Inledande 25 11 0 0 66 102 13 %

Positiva 5 2 0 2 16 25 3,18 %

Negativa 6 2 0 1 31 40 5,10 %

Villkorade 2 0 0 0 8 10 1,27 %

LaÈmpliga aÊtgaÈrder 2 0 0 0 3 5 0,68 %

OÈ vriga beslut 0 1 0 0 28 29 3,69 %

Totalt 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %

5. Utveckling 1989±1998

Beslut fattade under 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Inga invaÈndningar 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Beslut inom
ramen foÈ r det
formella un-
dersoÈ knings-
foÈ rfarandet

Inledande 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positiva 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negativa 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Villkorade 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

LaÈmpliga aÊtgaÈrder/oÈ vriga
beslut

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Totalt 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. Beslut foÈ rdelat paÊ medlemsstaterna

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Inga invaÈndningar 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Beslut

Inledande* 29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Inom ramen
foÈ rPositiva

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

det
formella
Negativa**

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

UndersoÈ k-
ningsfoÈ r
Villkorade

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

LaÈmpliga aÊtgaÈrder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

OÈ vriga beslut*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Totalt 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* Inledande omfattar utvidgningar av foÈ rfaranden som redan inletts.

** Negativa beslut omfattar delvis negativa beslut.

*** OÈ vriga beslut omfattar foÈ relaÈggande, haÈnskjutande till domstolen eller raÊdet, aÊ terkallande av
anmaÈlan, spraÊklig granskning och raÈttelse afgv ett tidigare beslut.

KONK. RAP. 1998

378 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



VII Ð UNDERSOÈ KNINGAR

Under 1998 bestaÈ llde GD IV tretton undersoÈ kningar varav aÊtta kommer att slutfoÈ ras under loppet av
1999. Bland de fem undersoÈ kningar som redan slutfoÈ rts aÈr fyra fullstaÈndigt konfidentiella och
omnaÈmns inte alls i redogoÈ relsen haÈr nedan. FoÈ r ytterligare en konfidentiell undersoÈ kning som
slutfoÈ rts anges titeln nedan:

Granskning av energikontrakt inom statsstoÈ dsaÈ rende nr C 83/97 Sow/Buna SOW
LeunaOlefinverbund GmbH (BSL), Tyskland (Sachsen-Anhalt)

Under 1998 slutfoÈ rdes aÈven sju undersoÈ kningar som bestaÈ lldes 1997. En av dem gaÈ ller ett straÈngt
konfidentiellt konkurrensaÈrende som foÈ ljaktligen inte kan tas upp haÈr. Tre andra konfidentiella
undersoÈ kningar har ocksaÊ slutfoÈ rts och foÈ r dem aÊterges titeln haÈr nedan:

UndersoÈ kning av de nationella konkurrensmyndigheternas instaÈ llning gentemot
horisontella samarbetsavtal mellan foÈ retag
UndersoÈ kning av detaljmarknaden foÈ r braÈ nslen och tillhoÈ rande produkter foÈ r
motorfordon
UtvaÈ rdering och utveckling av det undantag som foÈ reskrivs i foÈ rordning 1617/93/
EEG foÈ r samraÊ d om frakttaxor foÈ r lufttransport av passagerare inom
gemenskapen

De tre oÈ vriga undersoÈ kningar som slutfoÈ rdes 1998 sammanfattas nedan.

UndersoÈ kning av balansen mellan statstelevisionens och privataÈ gda TV-bolags
raÈ ttigheter och skyldigheter samt finansiella resurser i OÈ sterrike, Finland, Sverige,
Norge, Liechtenstein och Island

UndersoÈ kningen omfattar en analys dels av lagstiftningen och TV-marknaderna samt dessas utveckling
och dels av statstelevisionens och de privata TV-bolagens utgifter och inkomster till foÈ ljd av deras
skyldigheter och undantagsraÈ ttigheter. Analysen aÈr dock begraÈnsad till kanaler som hade ett
betydande ekonomiskt inflytande paÊ TV-marknaderna under aÊren 1994 till 1997.

I foÈ rsta hand kartlaÈggs TV-bolagens skyldigheter och undantagsraÈ ttigheter i undersoÈ kningen samt de
finansiella effekterna paÊ de nationella och internationella marknaderna. Den information som samlats
in visar att de skyldigheter som gaÈller foÈ r TV-bolagen antingen aÊterfinns i gaÈ llande lagstiftning eller
aÊ laÈggs dem paÊ ett mer informellt saÈ tt av hoÈ gre instanser. Det boÈ r aÈven naÈmnas att statstelevisionen och
privataÈgda TV-bolag skiljer sig aÊ t baÊde vad gaÈ ller aÈgarbild och typ av skyldigheter, och att det inte i
naÊgot fall finns tydliga definitioner av begreppet public service-skyldigheter.

UndersoÈ kningen visar aÈven att statstelevisionen helt eller delvis finansieras genom avgifter fraÊn alla
hushaÊ ll som innehar TV-apparat. I raÈttsramen foÈ reskrivs uttryckligen att daÊ alla TV-innehavare maÊste
betala avgift aÈr statstelevisionen foÈ rpliktad att saÈnda till samtliga hushaÊ ll och programmen maÊste helst
uppfylla alla TV-tittares oÈ nskemaÊl. FoÈ ljaktligen omfattar public service-TV:s skyldigheter inte endast
kultur- och utbildningsprogram av alla typer och riktade till alla minoriteter, utan ocksaÊ program som
lockar en bred publik. Konkurrensen mellan statstelevisionen och de privataÈgda TV-bolagen aÈr
knivskarp om alla dessa olika publiktyper och om att erbjuda stoÈ rsta moÈ jliga programutbud.
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Dessa resultat leder till ett antal problem:

Ð Public service-TV:s skyldigheter finns inte definierade paÊ ett saÈ tt som moÈ jliggoÈ r kvantitativa
analyser eller kostnadsutvaÈrderingar.

Ð Det finns stort utrymme foÈ r tolkningar av vilka skyldigheter public service-TV egentligen har.

Ð Det finns ingen insyn i bokfoÈ ringen foÈ r vissa TV-bolag, varfoÈ r det inte aÈr moÈ jligt med naÊgon
detaljerad analys.

En foÈ rdjupad granskning av statstelevisionens och privataÈgda TV-bolags utgifts- och inkomststruktur
skulle inte kunna goÈ ras i framtiden om man inte foÈ rst klart och tydligt definierar skyldigheterna.

Denna undersoÈ kning kommer inte att offentliggoÈ ras.

UndersoÈ kning av nationella domstolars tillaÈ mpning av reglerna foÈ r statligt stoÈ d

En allsidig undersoÈ kning och analys av hur de nationella domstolarnas tillaÈmpning av reglerna foÈ r
statligt stoÈ d efter att ett oÈ verklagande gjorts av konkurrenter, stoÈ dmottagare eller nationella
myndigheter (aÊterbetalning etc).

AÊ r 1995 antog kommissionen ett tillkaÈnnagivande om statsstoÈ dsamarbetet mellan kommissionen och
de nationella domstolarna. I tillkaÈnnagivandet tar kommissionen upp vilka aÊtgaÈrder som kan vidtas paÊ

nationell nivaÊ naÈr det gaÈ ller statliga stoÈ d. I vissa fall aÈr de nationella domstolarna baÈttre skickade att
behandla misstaÈnkta oÈ vertraÈdelser av stoÈ dreglerna. MaÊlet foÈ r undersoÈ kningen aÈr att paÊ basis av de
nationella domstolarnas raÈ ttspraxis klargoÈ ra i vilken omfattning olika parter paÊ stoÈ domraÊdet anvaÈnder
sig av dessa moÈ jligheter och var problem foÈ religger.

Till en boÈ rjan ges i undersoÈ kningen en oÈ versikt av olika typer av aÈrenden som skulle kunna tas upp av
nationella domstolar, bl.a.:

Ð AÈ renden roÈ rande direkt tillaÈmplighet av artikel 88.3;

Ð Olika typer av oÈ verklaganden daÊ ett beslut om aÊterbetalning av stoÈ d genomfoÈ rs bristfaÈ lligt eller
inte alls (medlemsstaten, stoÈ dmottagaren, konkurrenter etc);

Ð De olika moÈ jligheterna som konkurrenterna har att oÈ verklaga kommissionens beslut (bl.a. daÊ en ny
ordning antagits).

UndersoÈ kningens huvuddel bestaÊr av 15 kapitel (ett foÈ r varje medlemsstat) med en oÈ versikt oÈ ver hur
oÈ verklagandena gaÊr till i medlemsstaten samt en foÈ rteckning oÈ ver olika aÈrenden daÈr artiklarna 87 och
88 i EG-foÈ rdraget tillaÈmpats, med en sammanfattning av varje fall.

Den sista delen innehaÊ ller en kritisk och jaÈmfoÈ rande analys av nationell raÈttspraxis, fakta och
slutsatser.
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I undersoÈ kningen dras maÊnga viktiga slutsatser om stoÈ dpolitiken:

I alla medlemsstaterna finns oÈ verklagandefoÈ rfaranden foÈ r att skydda tredje part.

Trots detta aÈr antalet fall av statliga stoÈ d som behandlas av nationella domstolar mycket begraÈnsat.

De finns alltsaÊ redan instrument, men de anvaÈnds inte i tillraÈckligt stor utstraÈckning. FoÈ ljaktligen
instaÈ ller sig fraÊgan om hur kunskaperna om hur man oÈ verklagar skall spridas saÊ att de kan komma till
stoÈ rre anvaÈndning paÊ nationell nivaÊ .

Vad gaÈ ller den viktigaste typen av oÈ verklaganden, d.v.s. daÊ en konkurrent anmaÈler olagliga stoÈ d, finns
bara tvaÊ aÈrenden daÈr anmaÈlaren uppnaÊdde det ekonomiska resultat som avsaÊgs med oÈ verklagandet.

AÈ ven om en konkurrent kan inleda skadestaÊndstalan mot en medlemsstat i naÊgondera av
medlemsstaterna foÈ rblir detta en teoretisk moÈ jlighet p.g.a. svaÊrigheten att bevisa orsakssambandet
mellan oÈ vertraÈdelsen och skadan.

Denna undersoÈ kning kommer att offentliggoÈ ras.

Juridiska loÈ sningar i EG:s konkurrensraÈ tt: Policy och praxis

UndersoÈ kningen aÈr uppdelad i tre avsnitt och gaÈ ller foÈ retag som foÈ rekommer i konkurrensaÈrenden vid
tillaÈmpning av koncentrationsfoÈ rordningen och artikel 81-82.

Ð Ett teoretiskt och taxonomiskt avsnitt med en sammanfattning av ekonomiska aspekter paÊ

konkurrensproblem, en klassificering av olika typer av loÈ sningar och deras logiska grund samt en
allmaÈn raÈttslig bedoÈ mning.

Ð En jaÈmfoÈ rande ekonomisk och juridisk analys av relevant internationell praxis som den tillaÈmpas
av konkurrensmyndigheter inom och utanfoÈ r EU.

Ð En kvalitativ och kvantitativ djupanalys av ett antal tidigare fall.

De huvudsakliga slutsatserna aÈr:

Ð LoÈ sningarna boÈ r inriktas mot barriaÈrer som hindrar nya aktoÈ rer fraÊn att ta sig in paÊ marknaden och
minska eller undanroÈ ja dessa hinder foÈ r att skapa konkurrens genom nya marknadsaktoÈ rer.

Ð Fokus boÈ r ligga paÊ att skapa en aÈkta konkurrens och inte bara nya konkurrenter.

Ð Strukturella loÈ sningar skall foÈ respraÊkas eftersom de aÈr mer effektiva.

Ð Flera konkurrensproblem anges med laÈmpliga loÈ sningar.

Ð BoÈ ternas reella roll i specifika situationer.
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Ð Kommissionens haÊ llning ligger i linje med nuvarande ekonomiska oÈ vervaÈganden gaÈ llande
artiklarna 81 och 82.

Denna undersoÈ kning kommer att offentliggoÈ ras.
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VIII Ð REAKTIONER PAÊ XXVII:E RAPPORTEN OM
KONKURRENSPOLITIKEN

A Ð Europaparlamentet

1. Europaparlamentets resolution om kommissionens XXVII:e rapport om
konkurrenspolitiken 1997 (SEK(1998)0636)

Europaparlamentet utfaÈrdar denna resolution,

Ð med beaktande av kommissionens XXVII:e rapport om konkurrenspolitiken Ð 1997
(SEK(1998)0636 Ð C4-0379/98),

Ð med beaktande av kommissionens meddelande till medlemsstaterna om regionalpolitiken och
konkurrenspolitiken: StaÈrkt koncentration och jaÈmfoÈ relse (SEK(1998)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð med beaktande av kommissionens rapport om den sjaÈ tte oÈ versikten oÈ ver statliga stoÈ d i Europeiska
gemenskapen inom tillverkningsindustrin och vissa andra sektorer (KOM(1998)0417),

Ð med beaktande av sina resolutioner av den 13 november 1996 272 om den XXV:e rapporten om
konkurrenspolitik och av den 18 juli 1997 273 om kommissionens groÈ nbok om vertikala
begraÈnsningar,

Ð med beaktande av betaÈnkandet fraÊn utskottet foÈ r ekonomi, valutafraÊgor och industripolitik och
yttrandet fraÊn utskottet foÈ r raÈ ttsliga fraÊgor och medborgarraÈ tt (A4-0421/98),

och av foÈ ljande skaÈl:

A. Europeiska unionens konkurrenspolitik maÊste anpassas till den ekonomiska verkligheten.
GaÈ llande lagstiftning och de foÈ rfaranden som tillaÈmpas foÈ r naÈrvarande gaÊr tillbaka till den
gemensamma marknadens foÈ rsta skede.

B. Det finns behov av en konkurrenslagstiftning foÈ r att uppnaÊ naÊgra av Europeiska unionens
fraÈmsta maÊlsaÈ ttningar, naÈmligen ekonomisk och social sammanhaÊ llning, tillraÈcklig forsknings- och
utvecklingsnivaÊ , miljoÈ skydd, tillvaÈxt foÈ r smaÊ och medelstora foÈ retag och strukturanpassning.

C. FoÈ r att den inre marknaden skall fungera friktionsfritt kraÈvs det att konkurrenssituationen
utvecklas i raÈ tt riktning och att man straÈvar efter lika moÈ jligheter foÈ r alla foÈ retag, saÈrskilt efter det att
den gemensamma valutan infoÈ rs.

D. EG-domstolen fastslog i sin dom av den 18 juni 1998 i maÊ l C-35/96 att utoÈ vare av fria yrken aÈr
att betrakta som foÈ retagare och daÈrmed som alla andra foÈ retagare underordnade de konkurrensregler

271 EGT C 152, 18.5.1998, s. 3.
272 EGT C 362, 2.12.1996, s. 135.
273 EGT C 286, 22.9.1997, s. 326 och 347.
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avseende foÈ retag som anges i artiklarna 85 och 86 i foÈ rdraget, vilket oÈ verensstaÈmmer med den tolkning
Europeiska kommissionen tidigare gjort.

E. BegraÈnsningar av den fria konkurrensen paÊ marknaden aÈr ett resultat av myndighets-
interventioner, det oÈ msesidiga beroendet mellan de nationella ekonomierna och behovet att bevara
regional och social sammanhaÊ llning.

F. I en monetaÈr union kraÈvs det att konkurrensstoÈ rningar kontrolleras i hoÈ gre grad foÈ r att skydda
den inre marknaden, i synnerhet naÈr det gaÈ ller statsstoÈ d som tilldelas av medlemsstater som har
gemensam valuta.

G. Kommissionens struktur och resurser aÈr fortfarande inte aÈndamaÊlsenliga foÈ r att kontrollera
foÈ rfaranden som skadar den fria konkurrensen.

H. FoÈ r att slaÊ vakt om konkurrensen inom den monetaÈra unionen kraÈvs det ytterligare samordning
mellan kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter.

I. Tilldelningen av statsstoÈ d i strid mot EG-foÈ rdraget motverkar sitt eget syfte och gynnar den
ineffektive i staÈ llet foÈ r den effektive, stoÈ r konkurrensen mellan regioner och foÈ retag och utgoÈ r en
onoÈ digt stor belastning paÊ de offentliga finanserna.

J. Det har inletts medlemsskapsfoÈ rhandlingar med stater i oÈ stra Europa, daÈr man kommer att
behoÈ va ta haÈnsyn till att ekonomin i dessa laÈnder befinner sig i en oÈ vergaÊngsfas och beakta
konkurrenslagstiftningens effekter foÈ r deras utveckling.

1. Parlamentet vaÈ lkomnar den XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken Ð 1997, som
parlamentet betraktar som ett anvaÈndbart dokument som boÈ r ligga till grund foÈ r ansvarsskyldigheten
naÈr det gaÈ ller kommissionens foÈ rdragsenliga ansvar och uppgifter, vilket skulle innebaÈra att
kommissionens konkurrenspolitik foÈ rs naÈrmare allmaÈnheten; stoÈ der i detta avseende kommissionens
GD IV:s (konkurrens) straÈvan att faÊ de personalresurser och raÈttsliga medel som kraÈvs,

2. uppmuntrar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att samordna och integrera sina
resurser baÈttre foÈ r att uppraÈtta effektiva system och strukturer som omfattar hela unionen foÈ r att
skydda den fria konkurrensen,

3. anser att ytterligare personalutbyte mellan kommissionen och nationella konkurrensmyndig-
heter skulle foÈ rstaÈrka den kunskapsbas och det yrkeskunnande som finns tillgaÈnglig foÈ r medlems-
staterna och kommissionen naÈr det gaÈ ller behandlingen av komplicerade konkurrensraÈ ttsliga aÈrenden;
uppskattar det arbete som kommissionen och dess personal har utfoÈ rt, saÈrskilt naÈr det gaÈ ller
foÈ retagssammanslagningar, vilket aÈr ett politiskt kaÈnsligt omraÊde,

Vad avser demokratisk ansvarsskyldighet

4. uppmanar kommissionen att formellt foÈ rbinda sig att till Europaparlamentet oÈ versaÈnda
samtliga preliminaÈra foÈ rslag till kommissionens genomfoÈ rande paÊ omraÊdet foÈ r gemenskapens
konkurrenspolitik, saÊ som foÈ rslag till gruppundantag enligt artikel 85.3 i EG-foÈ rdraget och
kommissionens initiativ enligt artikel 90.3 i EG-foÈ rdraget vad avser offentliga foÈ retag,
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5. aÈr tillfredsstaÈ lld med den utmaÈrkta dialog som paÊgaÊr foÈ r naÈrvarande med kommissionen och
saÈrskilt med kommissionaÈren, men efterlyser aÈndaÊ en skaÈrpning av den demokratiska kontrollen av
Europeiska unionens konkurrenspolitik och kraÈver att de regelbundna informationsmoÈ ten som redan
anordnas mellan kommissionaÈren med ansvar foÈ r konkurrenspolitik och Europaparlamentets behoÈ riga
utskott skall bli standard i framtiden och haÊ llas minst var tredje maÊnad enligt en generell
oÈ verenskommelse mellan det beroÈ rda utskottet och kommissionaÈren,

6. efterlyser stoÈ rre anstraÈngningar foÈ r att inom ramen foÈ r den aÊrliga rapporten utvaÈrdera
konkurrenspolitikens inverkan paÊ oÈ vriga politiska omraÊden, saÈrskilt social-, regional- och miljoÈ politik,

7. uppmanar kommissionen att inleda en diskussion om tillaÈmpningen av konkurrensreglerna foÈ r
utoÈ vare av fria yrken och i samband med detta beakta den saÈrskilda roll som vissa av dessa utoÈ vare av
fria yrken spelar i samhaÈ llslivet,

Vad avser tillaÈmpning av artiklarna 85 och 86

8. erinrar om sitt staÈ llningstagande i sin resolution av den 18 juli 1997 om kommissionens groÈ nbok
om vertikala begraÈnsningar,

9. staÈ ller sig positivt till meddelandet av den 15 oktober 1997 om avtal av mindre betydelse, s.k. de
minimis-meddelandet; kraÈver en foÈ rsaÈkran att meddelandet ger raÈ ttslig saÈkerhet, saÈrskilt aÊ t smaÊ- och
medelstora foÈ retag, angaÊende kriterier foÈ r vertikala och horisontella avtal,

10. uppmanar kommissionen att offentliggoÈ ra en analys av minimitroÈ skelvaÈrdet foÈ r avtal av mindre
betydelse foÈ r att demonstrera sin oÈ vertygelse att saÊdana avtal ºinte medfoÈ r naÊgon maÈrkbar paÊverkan
paÊ handeln mellan medlemsstaterna eller paÊ konkurrensen paÊ den inre marknadenº men att de
minimerar de smaÊ och medelstora foÈ retagens administration och raÈttskostnader; begaÈr vidare att
kommande rapporter om konkurrenspolitiken belyser hur kommissionen arbetar med de minimis-
meddelandet i enskilda fall,

11. anser att kommissionens bedoÈ mning, att smaÊ och medelstora foÈ retag saÈ llan kan paÊverka
konkurrensen i den graÈnsoÈ verskridande handeln paÊ ett maÈrkbart saÈ tt, aÈr korrekt,

12. anser bestaÈmt att de nya de minimis-anmaÈlningarna inte faÊr leda till att konkurrenspolitiken
aÊtergaÊr till att bli nationaliserad; anser att man i och med infoÈ randet av den gemensamma valutan
behoÈ ver slaÊ vakt om att konkurrenspolitiken haÊ lls kvar paÊ en oÈ verstatlig nivaÊ och att det finns ett
partnerskap mellan kommissionen och parlamentet om att man skall garantera enhetliga foÈ rutsaÈ tt-
ningar foÈ r foÈ retag i alla medlemsstater och moÈ jligheter till insyn i politiken,

13. erinrar om sin resolution om groÈ nboken om vertikala begraÈnsningar, saÈrskilt vad avser:

Ð utredningen av moÈ jligheten att andra parametrar aÈn marknadsandel anvaÈnds som troÈ skelvaÈrde,

Ð foÈ rordningar om gruppundantag foÈ r avtal om selektiv distribution,

Ð ett system daÈr det laÈgsta marknadssegmentet undantas fraÊn foÈ rbudet i artikel 85.1 med
utgaÊngspunkt fraÊn meddelandet om de minimis-avtal,
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Ð taket i bestaÈmmelserna om de minimis-avtal skall utgoÈ ra troÈ skelvaÈrde foÈ r gruppundantagens
tillaÈmpningsomraÊde,

Vad avser missbruk av dominerande staÈ llning

14. erinrar om sitt staÈ llningstagande enligt sin resolution av den 13 november 1996 274, och saÈrskilt
punkterna 2, 3, och 4, och uppmanar kommissionen att med utgaÊngspunkt fraÊn kriterier om aÈgande,
underprissaÈ ttning och andra illojala marknadsbeteenden utreda konkurrenshinder som beror paÊ regler
eller annat paÊ omraÊdena foÈ r telekommunikation (mobil-, satellit- och direkttjaÈnster), media,
lufttransporter samt bank- och finanstjaÈnster,

15. anser att kommissionen boÈ r offentliggoÈ ra laÈmpliga riktlinjer och kriterier saÈrskilt riktade till
smaÊ och medelstora foÈ retag om definitionen av relevant marknad i konkurrensfoÈ rordningen saÊ att
dessa foÈ retag kan bedoÈ ma sin situation vad avser relevant produktmarknad och geografisk marknad
och avgoÈ ra om en ytterligare juridisk utredning boÈ r utfoÈ ras,

Vad avser statliga monopol och AmsterdamfoÈ rdraget

16. ser positivt paÊ att kommissionen, som begaÈrts, har utrett AmsterdamfoÈ rdragets foÈ ljder foÈ r
konkurrenspolitiken, och i synnerhet av artikel 7d om tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse, och
anser att detta kommer att utgoÈ ra den baÈsta ramen foÈ r att skapa sysselsaÈ ttning; detta bekraÈftar
gemenskapens roll naÈr det gaÈller att bidra till fraÈmjandet av tjaÈnster av allmaÈnnt intresse, men
ifraÊgasaÈtter dock inte foÈ rdelningen av befogenheter mellan kommissionen och medlemsstaterna,

17. anser att utvecklingen i framtiden av en liberaliserad konkurrenspolitik inom ramen foÈ r
AmsterdamfoÈ rdraget boÈ r ske parallellt med utvecklingen av en foÈ rbaÈttrad konsumentpolitik saÊ att
konsumenterna kan dra nytta av de jaÈmfoÈ rbara priserna inom omraÊdet foÈ r den gemensamma valutan;
anser att konsumenterna i de laÈnder som inte deltar i den gemensamma valutan ocksaÊ boÈ r faÊ nytta av
Europaomfattande prissaÈnkningar som orsakas av att priserna blir mer jaÈmfoÈ rbara,

18. anser att konsumentskyddet boÈ r ligga till grund foÈ r alla aÊ tgaÈrder inom ramen foÈ r Europeiska
unionens konkurrenspolitik, som boÈ r oÈ vervaka inte bara det oÈ kade utbud som erbjuds konsumenterna
utan ocksaÊ kvaliteten paÊ det som bjuds ut,

19. uppmaÈrksammar behovet av att konkurrenspolitiken bidrar till en oÈ kad sysselsaÈ ttning genom
ett baÈttre system foÈ r resurstilldelning,

Vad avser statsstoÈd

20. paÊminner om de huvudsakliga resultaten av den VI:e utredningen om statsstoÈ d under perioden
1994-1996:

a) stoÈ det omfattade totalt 84 000 miljoner ecu i genomsnitt 1994-1996, vilket dock aÈr en laÊg
vaÈrdering eftersom uppgifter om medlemsstaternas utgifter paÊ jordbruksomraÊdet inte finns
med; enligt de uppgifter som finns tillgaÈngliga uppgaÊr statsstoÈ den till 1,4 procent av BNI i de

274 EGT C 362, 2.12.1996, s. 135.
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femton medlemsstaterna, vilket motsvarar 573 ecu per anstaÈ lld och 2,6 procent av de offentliga
utgifterna,

b) medlemsstaternas samlade statsstoÈ d aÈr mycket stora,

c) ungefaÈr 46 procent av det samlade statsstoÈ det (d.v.s. 38 318 miljoner ecu i genomsnitt 1994-
1996) gick till tillverkningsindustrin; det finns mycket stora skillnaderna mellan statsstoÈ dens
nivaÊ i olika medlemsstater; den hoÈ gsta nivaÊn foÈ r statsstoÈ d, raÈknat i procent av mervaÈrdet, var
nio gaÊnger hoÈ gre aÈn den laÈgsta nivaÊn; genom att saÊdana stoÈ dnivaÊer tillaÊts foÈ r tillverknings-
industrin, som aÈr koncentrerade till vissa medlemsstater, riskerar man att konkurrensen
snedvrids,

d) statsstoÈ det till tillverkningsindustrin foÈ rdelade sig enligt foÈ ljande: 30 procent till horisontella
maÊ l (saÊsom forskning och utveckling, miljoÈ , smaÊ och medelstora foÈ retag, handel, energi-
besparingar, etc.), 13 procent till varvs- och staÊ lindustri och andra branscher och 56 procent till
regionalpolitiska maÊl; stoÈ den till horisontella maÊl har minskat fraÊn 40 procent av det totala
stoÈ det 1988-1990 (foÈ r de tolv medlemsstaterna) till 30 procent 1994-1996 (foÈ r de femton
medlemsstaterna) medan det sektorspecifika stoÈ det har oÈ kat naÊgot, en trend som boÈ r vaÈndas
med tanke paÊ att stoÈ d till sektoriella maÊ l har stoÈ rre snedvridande effekter aÈn stoÈ d till
horisontella maÊ l,

21. bekraÈftar sitt stoÈ d foÈ r att statsstoÈ d maÊste ges i gemensamt intresse, saÊsom stoÈ d till forskning och
utveckling, smaÊ och medelstora foÈ retag, utbildning, energibesparingar, miljoÈ ; noterar dock att saÊdant
stoÈ d har minskat, medan stoÈ d till enskilda foÈ retag har oÈ kat,

22. noterar att kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 17 mars 1998 anger en
koppling mellan statsstoÈ d och konkurrenspolitik; aÈr oÈ verens om att det boÈ r finnas en stoÈ rre
oÈ verensstaÈmmelse mellan nationella stoÈ dprogram, unionens stoÈ dprogram och konkurrenspolitiken,

23. anser emellertid att den samlade stoÈ dvolymen i gemenskapen aÈr mycket stor och har en
ihaÊ llande tendens att snedvrida den fria konkurrensen, vilket aÈr ofoÈ renligt med den inre marknaden
och underminerar Europeiska unionens aÊtaganden om en fri vaÈrldsmarknad,

24. kraÈver att det uppraÈttas och offentliggoÈ rs ett register oÈ ver allt statsstoÈ d som uppdateras
kontinuerligt, inbegripet statsstoÈ d som omfattas av gruppundantag, vilket skulle ge information till
tredje parter om statsstoÈ dens nivaÊ och goÈ ra det moÈ jligt foÈ r kommissionen att tillhandahaÊlla korrekta
och aktuella uppgifter om statsstoÈ d; anser att kommissionen aÈven paÊ sin webbplats boÈ r offentliggoÈ ra
alla avtal om statsstoÈ d, inbegripet enskilda avtal som omfattas av gruppundantag saÊ snart som saÊdana
har godkaÈnts, med angivande av foÈ retagsnamn, stoÈ dets syfte, belopp och den ort daÈr stoÈ den utbetalas;
anser att saÊdan information skall finnas tillgaÈnglig paÊ alla officiella europeiska spraÊk; anser att det aÈven
boÈ r finnas en enkel moÈ jlighet foÈ r tredje part att faÊ klagomaÊl om enskilda statsstoÈ d utredda av en
oberoende part genom denna webbplats,

25. vaÈ lkomnar antagandet av den ºbehoÈ righetsgivandeº foÈ rordningen, som enligt kommissionens
avsikt skall bidra till att foÈ rbaÈttra den administrativa handlaÈggningen inom vissa omraÊden som hoÈ r till
konkurrenspolitiken och anser att kommissionen boÈ r goÈ ra principerna i meddelandet fraÊn 1997 om
ºavtal av mindre betydelseº tvingande,

KONK. RAP. 1998

REAKTIONER PAÊ XXVII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN 387



26. vaÈ lkomnar det foÈ restaÊende antagandet av en ºfoÈ rfarandefoÈ rordningº om statligt stoÈ d som
innehaÊ ller nya garantier naÈr det gaÈ ller skydd foÈ r tredje man och paÊpekar att det aÈr noÈ dvaÈndigt att
bibehaÊ lla en viss koherens och enhetlighet naÈr det gaÈ ller det raÈttsliga skydd som gemenskapens
konkurrenslagstiftning ger foÈ retag och enskilda, utan att detta paÊverkar principen om effektivitet i
denna lagstiftning,

27. anser att kravet paÊ ekonomisk och social sammanhaÊllning boÈ r styra oÈ vervakningen av det
statliga stoÈ det till regionerna och att metoden foÈ r att faststaÈ lla vilka medel som skall tilldelas maÊste
inbegripa haÈnsynstagande till det juridiska begreppet yttersta randomraÊden,

28. anser att infoÈ randet av en resultatoÈ versikt som liknar den som anvaÈnds foÈ r den inre marknaden
skulle vara ett anvaÈndbart dokument som skulle belysa vilka medlemsstater som beviljar de hoÈ gsta
respektive de laÈgsta statsstoÈ den,

29. foÈ reslaÊr att program foÈ r stabilitet och konvergens som omfattar maÊ l som avser statsbudgeten
boÈ r omfatta oÈ vervaÈganden som har med konkurrenspolitiken att goÈ ra, foÈ r att begraÈnsa alltfoÈ r stora
statsstoÈ d fraÊn medlemsstaterna,

30. betonar att det aÈr noÈ dvaÈndigt att, i undersoÈ kningar om statsstoÈ d och konkurrens. i stoÈ rre
utstraÈckning aÈn tidigare inkludera konkurrensbegraÈnsande skattebefrielser eller skattefoÈ rmaÊner som
fungerar som bidrag och anser att saÊdana skattearrangemang skall foÈ rbjudas,

Vad avser internationellt samarbete

31. anser att avgoÈ rande faktorer foÈ r globaliseringen, naÈmligen tekniska framsteg, avreglering av
marknader, liberalisering av viktiga sektorer och intensifiering av handeln paÊ varu- och kapitalmark-
nader paÊverkar den europeiska politikens, inklusive konkurrenspolitikens, effektivitet i dess
traditionella former,

32. anser att det oÈ msesidiga beroende som har uppstaÊ tt paÊ grund av internationaliseringen av
produktion, distribution och handel samt konkurrensfraÊgornas tydliga internationella dimension
kraÈver att ett nytt angreppssaÈ tt antas inom EU:s konkurrenspolitik,

33. staÈ ller sig positivt till att VaÈrldshandelsorganisationen faÊr en stoÈ rre roll naÈr det gaÈller den
internationella konkurrenspolitiken; uppmanar daÈrfoÈ r raÊdet att ge kommissionen mandat att Ð med
beaktande av avtalet mellan EU och USA:s regering om tillaÈmpning av respektive konkurrenslag-
stiftning samt under foÈ rutsaÈ ttning att tvisten om foÈ retagssammanslagningen av McDonnell Douglas
och Boeing faÊr en tillfredsstaÈ llande loÈ sning Ð bedriva foÈ rhandlingar som syftar till en multilateral
oÈ verenskommelse om internationell konkurrensraÈ tt i form av ett tillaÈggsavtal till oÈ verenskommelsen
om uppraÈttande av VaÈrldshandelsorganisationen, som skall beakta foÈ ljande bestaÈmmelser:

a) inraÈ ttande av gemensamma miniminormer foÈ r att foÈ rhindra konkurrensbegraÈnsande beteende,
som kartellbildning, missbruk av dominerande marknadsstaÈ llning samt vertikala och
horisontella konkurrensbegraÈnsningar,

b) aÊ laÈggande av alla signataÈrmakter att inraÈ tta en oberoende konkurrensmyndighet som skall soÈ rja
foÈ r att de konkurrensraÈ ttsliga miniminormerna respekteras och inraÈtta en mekanism foÈ r
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samarbete mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i syfte att uppnaÊ en tillnaÈrmning av
normer,

c) aÊ laÈggande av alla signataÈrmakter att endast naÈr detta entydigt ligger i det allmaÈnna intresset
tillaÈmpa sin nationella konkurrensraÈtt paÊ omraÊden som ligger utanfoÈ r det egna territoriet,

d) foÈ rankring av principen om ºaktiv hoÈ vlighetº, som den beskrivs i artiklarna III till V i avtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och Amerikas foÈ renta staters regering om tillaÈmpningen av
principen om ºaktiv hoÈ vlighetº vid genomfoÈ rande av den nationella konkurrensraÈ tten, aÈven paÊ

den nivaÊ daÈr den internationella VaÈrldshandelsorganisationen agerar,

e) utvidgning av den tvistloÈ sningsmekanism, som ingaÊr i oÈ verenskommelsen om uppraÈttande av
VaÈrldshandelsorganisationen, till att aÈven gaÈlla tvister i samband med genomfoÈ rande av
internationella konkurrensraÈttsliga miniminormer,

34. anser att de handelspolitiska kontrollmekanismerna enligt artikel 3.4 tillsammans med bilaga 3
till oÈ verenskommelsen om uppraÈttande av VaÈrldshandelsorganisationen maÊste utoÈ kas med ett krav paÊ

en kontrollerad signataÈrmakt att sammanstaÈ lla en rapport om hur den nationella konkurrensraÈtten
fungerar om en annan signataÈrmakt saÊ begaÈr,

35. anser att unionens utvidgning till att omfatta laÈnder i Central- och OÈ steuropa skulle kunna
skapa spaÈnningar naÈr det gaÈ ller antagandet av konkurrenslagstiftning; vaÈ lkomnar saÊ ledes kommissio-
nens hjaÈ lp till de ansoÈ kande laÈnderna med tillaÈmpningen av praxis paÊ antitrustomraÊdet,

36. uppdrar aÊt sin ordfoÈ rande att vidarebefordra denna resolution till raÊdet och kommissionen.

2. Kommissionens svar paÊ Europaparlamentets resolution om XXVII:e rapporten om
konkurrenspolitiken

FoÈ redragande: Karin RIIS-JéRGENSEN

PE-nr: A4-0421/98

Datum foÈ r godkaÈnnandet av betaÈnkandet: 9 februari 1999

AÈ rende

Kommissionens rapport om konkurrenspolitiken

Ansvarigt parlamentsutskott

Utskottet foÈ r ekonomi, valutafraÊgor och industripolitik
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Bakgrunden till resolutionen

Genom en skrivelse av den 16 april 1998 oÈ verlaÈmnade kommissionen till Europaparlamentet den
XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken Ð 1997.

Under sammantraÈdet den 1 juli 1998 meddelade Europaparlamentets president att han hade
oÈ verlaÈmnat denna rapport foÈ r granskning till utskottet foÈ r ekonomi, valutafraÊgor och industripolitik
och foÈ r yttrande till utskottet foÈ r raÈttsliga fraÊgor och medborgarraÈ tt.

Vid sitt sammantraÈde den 21 januari 1998 hade utskottet foÈ r ekonomi, valutafraÊgor och industripolitik
utsett Karin Riis-Jùrgensen till foÈ redragande.

Vid sina sammantraÈden den 26 maj, 24 september och 10 november 1998 granskade utskottet foÈ rslaget
till rapport.

Vid det sista av dessa sammantraÈden antog utskottet enhaÈlligt foÈ rslaget till resolution.

Europaparlamentet Kommissionen

Ð med beaktande av kommissionens XXVII:e rapport
om konkurrenspolitiken - 1997 (SEK(98)0636 Ð C4-
0379/98),

Ð med beaktande av kommissionens meddelande av
den 17 mars 1998 till medlemsstaterna om regional-
politiken och konkurrenspolitiken (C(98)0673 Ð
C4-0247/98),

Ð med beaktande av kommissionens sjaÈ tte rapport om
statliga stoÈ d i Europeiska unionen inom tillverk-
nings industr in och vissa andra sektorer
(KOM(98)0417),

Ð med beaktande av sina resolutioner av den 13
november 1996 om kommissionens XXV:e rapport
om konkurrenspolitiken och av den 18 juli 1997 om
k o m m i s s i o n e n s G r oÈ n b o k o m v e r t i k a l a
begraÈnsningar i EG:s konkurrenspolitik,

Ð med beaktande av betaÈnkandet fraÊn utskottet foÈ r
ekonomi, valutafraÊ gor och industripolitik och
yttrandet fraÊn utskottet foÈ r raÈ ttsliga fraÊgor och
medborgarraÈ tt (A4-00421/98),

A. Europeiska unionens konkurrenspolitik maÊste
anpassas till den ekonomiska verkligheten.
GaÈ llande lagstiftning och de foÈ rfaranden som
tillaÈmpas foÈ r naÈ rvarande gaÊr tillbaka till den
gemensamma marknadens foÈ rsta skede.

Kommissionen delar Europaparlamentets aÊsikter om
behovet av att uppdatera lagstiftning och beslutsfoÈ rfar-
anden inom omraÊdet foÈ r gemenskapens konkurrensraÈ tt.
Kommissionen inledde foÈ r tvaÊ aÊr sedan en moderniser-
ingsprocess paÊ detta omraÊde.

B. Det finns behov av en konkurrenslagstiftning foÈ r
att uppnaÊ naÊgra av Europeiska unionens fraÈmsta
maÊ lsaÈ ttningar, naÈmligen ekonomisk och social
sammanhaÊ llning, tillraÈcklig forsknings- och utveck-
lingsnivaÊ , miljoÈ skydd, tillvaÈ xt foÈ r smaÊ och
medelstora foÈ retag och strukturanpassning.

Kommissionen delar Europaparlamentets aÊ sikt om
betydelsen av effektiva konkurrensregler foÈ r att man
skall kunna uppnaÊ de maÊ l foÈ r Europeiska unionen som
parlamentet naÈmner.
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C. FoÈ r att den inre marknaden skall fungera
friktionsfritt kraÈvs det att konkurrenssituationen
utvecklas i raÈ tt riktning och att man straÈvar efter
lika moÈ jligheter foÈ r alla foÈ retag, saÈrskilt efter det
att den gemensamma valutan infoÈ rs.

Liksom Europaparlamentet anser kommissionen att det
aÈ r helt noÈ dvaÈ ndigt att saÈ kerstaÈ lla en miljoÈ med
fungerande konkurrens foÈ r att den inre marknaden
skall kunna utvecklas framgaÊngsrikt, saÈ rskilt efter
infoÈ randet av den gemensamma valutan.

D. EG-domstolen fastslog i sin dom av den 18 juni
1998 i maÊl C-35/96 att utoÈ vare av fria yrken aÈr att
betrakta som foÈ retagare och daÈrmed som alla
andra foÈ retagare underordnade de konkurrensreg-
ler avseende foÈ retag som anges i artiklarna 85 och
86 i foÈ rdraget, vilket oÈ verensstaÈmmer med den
tolkning Europeiska kommissionen tidigare gjort.

Kommissionen delar parlamentets syn paÊ betydelsen av
domstolens dom i maÊ l C-35/96.

E. BegraÈ nsningar av den fria konkurrensen paÊ
marknaden aÈr ett resultat av myndighetsinterven-
tioner, det oÈ msesidiga beroendet mellan de
nationella ekonomierna och behovet att bevara
regional och social sammanhaÊ llning.

Kommissionen aÈr enig med Europaparlamentet om att
principen om ekonomisk och social sammanhaÊ llning
skall beaktas.

F. I en ekonomisk och monetaÈr union kraÈvs det att
konkurrensstoÈ rningar kontrolleras i hoÈ gre grad foÈ r
att skydda den inre marknaden, i synnerhet naÈr det
gaÈ ller statsstoÈ d som tilldelas av medlemsstater som
har gemensam valuta.

Kommissionen instaÈmmer i att kontrollen av statliga
stoÈ d boÈ r staÈrkas, detta dock oberoende av i vilken
valuta stoÈ den ges. Detta paÊverkar inte stoÈ dens effekter
paÊ den gemensamma marknaden. Det aÈr dock riktigt att
snedvridningarna av konkurrensen blir synligare med
en gemensam valuta.

G. Kommissionens struktur och resurser aÈ r
fortfarande inte aÈ ndamaÊ lsenliga foÈ r att
kontrollera foÈ rfaranden som skadar den fria
konkurrensen.

Kommissionen kan konstatera en betydande oÈ kning av
arbetsbelastningen inom vissa verksamhetsomraÊden och
kommer att vidta alla aÊ tgaÈrder som aÈr moÈ jliga foÈ r att
foÈ rstaÈrka de beroÈ rda avdelningarnas resurser.

H. FoÈ r att slaÊ vakt om konkurrensen inom den
monetaÈ ra unionen kraÈ vs det ytterl igare
samordning mellan kommissionen och medlems-
staternas konkurrensmyndigheter.

Liksom Europaparlamentet aÈr kommissionen oÈ vertygad
om betydelsen av en oÈ kad samordning mellan
kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyn-
digheter. Kommissionen anser att genomfoÈ randet av
dess meddelande om samarbetet med dessa
myndigheter i aÈrenden som roÈ r artiklarna 85 och 86 aÈr
ett gott exempel paÊ hur samordningen kan oÈ kas.

I. Tilldelningen av statsstoÈ d i strid mot EG-foÈ rdraget
motverkar sitt eget syfte och gynnar den
ineffektive i staÈ llet foÈ r den effektive, stoÈ r
konkurrensen mellan regioner och foÈ retag och
utgoÈ r en onoÈ digt stor belastning paÊ de offentliga
finanserna.

Kommissionen finner inte begreppet ºkonkurrens
mellan regionerº tillaÈmpligt daÊ det gaÈ ller regionalt
stoÈ d. Den anser dock i denna fraÊga att beviljande av
statligt stoÈ d i vissa fall kan leda till olaÈmpliga beslut i
fraÊga om lokaliseringen av investeringar genom att ge
vissa regioner omotiverade foÈ rdelar i foÈ rhaÊ llande till
andra. Kommissionen avser daÈrfoÈ r att genomfoÈ ra en
effektivare kontroll av regionala stoÈ d i enlighet med de
bestaÈmmelser i foÈ rdraget daÈr principen om foÈ rbud mot
statligt stoÈ d fastlaÈggs tillsammans med bestaÈmmelser
om undantag som skall tolkas restriktivt.

J. Det har inletts medlemsfoÈ rhandlingar med stater i
oÈ stra Europa, daÈr man kommer att behoÈ va ta
haÈnsyn till att ekonomin i dessa laÈnder befinner sig
i en oÈ vergaÊngsfas och beakta konkurrenslagstift-
ningens effekter foÈ r deras utveckling.

Kommissionens uppfattning aÈr att gemenskapsreglerna
medger att tillaÈmpningen av konkurrensprinciperna
infoÈ rs stegvis foÈ re anslutningen (t.ex. genom att
tillaÈmpningen av undantagsreglerna kan utformas
etappvis).

1. Parlamentet vaÈ lkomnar den XXVII:e rapporten
om konkurrenspolitiken Ð 1997, som parlamentet
betraktar som ett anvaÈndbart dokument som boÈ r
ligga till grund foÈ r ansvarsskyldigheten naÈr det
gaÈ ller kommissionens foÈ rdragsenliga ansvar och
u p p g i f t e r , v i l k e t s k u l l e i n n e b aÈ r a a t t
kommissionens konkurrenspolitik foÈ rs naÈrmare
a l l m aÈ n h e t e n ; s t oÈ d e r i d e t t a a v s e e n d e
kommissionens GD IV:s (konkurrens) straÈvan att
faÊ de personalresurser och raÈttsliga medel som
kraÈvs.

Kommissionen vaÈ lkomnar Europaparlamentets till-
fredsstaÈ llelse med verksamhetsrapporten om konkur-
renspolitiken i fraÊga om kvalitet och anvaÈndbarhet.
Kommissionen delar parlamentets uppfattning om att
denna rapport aÈr ett instrument foÈ r information och
oÈ ppenhet i foÈ rhaÊ llande till allmaÈnheten. Kommissionen
saÈtter slutligen saÈrskilt vaÈrde vid stoÈ det fraÊn Europa-
parlamentet baÊde naÈr det gaÈ ller staÈrkandet av perso-
nalresurserna och i fraÊga om uppdateringen av de
raÈttsakter kommissionen har att tillaÈmpa.
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2. uppmuntrar dessutom kommissionen och med-
lemsstaterna att samordna och integrera sina
resurser baÈttre foÈ r att uppraÈ tta effektiva system
och strukturer som omfattar hela unionen foÈ r att
skydda den fria konkurrensen.

Kommissionen aÊtar sig att fortsaÈ tta sitt arbete mot ett
naÈrmare samarbete med medlemsstaterna i den fria
konkurrensens intresse, bl.a. genom personalutbyte
mellan kommissionen och de nationella konkurren-
smyndigheterna.

3. anser att ytterligare personalutbyte mellan
kommissionen och nationella konkurrensmyndig-
heter skulle foÈ rstaÈrka den kunskaps-bas och det
yrkeskunnande som finns att tillgaÊ foÈ r medlems-
staterna och kommissionen naÈ r det gaÈ ller
behandlingen av komplicerade konkurrensraÈ ttsliga
aÈrenden; uppskattar det arbete som kommissionen
och dess personal har utfoÈ rt, saÈrskilt naÈr det gaÈ ller
foÈ retagssammanslagningar, vilket aÈr ett politiskt
kaÈnsligt omraÊde.

Vad avser demokratisk ansvarsskyldighet

4. uppmanar kommissionen att formellt foÈ rbinda sig
att till Europaparlamentet oÈ versaÈnda samtliga
prel iminaÈ ra foÈ r s lag t i l l kommiss ionens
genomfoÈ rande paÊ omraÊdet foÈ r gemenskapens
k o n k u r r e n s p o l i t i k , s aÊ s o m f oÈ r s l a g t i l l
gruppundantag enligt artikel 90.3 i EG-foÈ rdraget
vad avser offentliga foÈ retag,

Kommissionen oÈ verlaÈ mnar redan foÈ rslagen till
foÈ rordningar om gruppundantag enligt artikel 85.3 till
ordfoÈ randen i Europaparlamentets behoÈ riga utskott foÈ r
information och diskussion. Detta kan endast gaÈ lla
foÈ rslag till foÈ rordningar som kommissionen antagit foÈ r
offentliggoÈ rande i EGT, inte foÈ rslag paÊ ett tidigare
stadium, daÈr det endast roÈ r sig om informella foÈ rslag
fraÊn avdelningar paÊ kommissionen.

Inom ramen foÈ r artikel 90.3 verkstaÈ ller kommissionen
endast foÈ rpliktelser som den redan aÊ laÈggs genom
foÈ rdraget. AÈ ven om kommissionen foÈ ljer ett
foÈ rfarande som syftar till ett direktiv, tillaÈmpar den
endast befintliga regler och infoÈ r inte naÊgra nya
foÈ rpliktelser foÈ r saÊdana foÈ retag som avses i artikel 90.
Kommissionen oÈ verlaÈ mnar dock aÈ ven foÈ rslag till
direktiv enligt artikel 90.3 till ordfoÈ randen i Europa-
parlamentets behoÈ riga utskott foÈ r information och
diskuss ion . Det ta kan dock ske foÈ r s t naÈ r
kommissionen antagit ett foÈ rslag till direktiv. Det kan
givetvis inte roÈ ra sig om informella foÈ rslag fraÊ n
avdelningar paÊ kommissionen.

5. aÈr tillfredsstaÈ llt med den utmaÈrkta dialog som
paÊgaÊ r foÈ r naÈrvarande med kommissionen och
saÈ rskilt med kommissionaÈ ren, men efterlyser
aÈ ndaÊ en skaÈ rpning av den demokratiska
kontrollen av Europeiska unionens konkurrenspo-
litik och kraÈver att de regelbundna informations-
m oÈ t e n s o m r e d a n a n o r d n a s m e l l a n
kommissionaÈren med ansvar foÈ r konkurrenspolitik
och Europaparlamentets behoÈ riga utskott skall bli
standard i framtiden och haÊ llas minst var tredje
maÊnad enligt en generell oÈ verenskommelse mellan
det beroÈ rda utskottet och kommissionaÈren,

Metoden med regelbundna informationsmoÈ ten mellan
Europaparlamentets behoÈ riga utskott och den konkur-
rensansvarige kommissionsledamoten har visat sig vara
mycket givande och vaÈrdefull foÈ r de baÊda institutio-
nerna, och den ger oÈ kad oÈ ppenhet vid genomfoÈ randet
av konkurrenspolitiken. DaÈrfoÈ r anser kommissionen att
denna metod boÈ r fortsaÈ tta att tillaÈ mpas aÈ ven i
framtiden.

6. efterlyser stoÈ rre anstraÈngningar foÈ r att inom ramen
foÈ r den aÊrliga rapporten utvaÈrdera konkurrenspo-
litikens inverkan paÊ oÈ vriga omraÊden, saÈ rskilt
social-, regional- och miljoÈ politik,

Kommissionen uppmaÈrksammar Europaparlamentets
krav paÊ en baÈttre utvaÈrdering i konkurrensrapporten
av konkurrenspol i t ikens aÊ terverkningar paÊ
gemenskapens oÈ vriga politikomraÊden, saÈrskilt social-,
regional- och miljoÈ politiken. Kommissionen aÊtar sig att i
goÈ rligaste maÊn tillfredsstaÈ lla parlamentets oÈ nskemaÊl vid
utarbetandet av den kommande rapporten men vill
framhaÊ lla att redan den XXVII:e rapporten innehaÊ ller
kommentarer om dessa politikomraÊden.

7. uppmanar kommissionen att inleda en diskussion
om tillaÈ mpningen av konkurrensreglerna foÈ r
utoÈ vare av fria yrken och i samband med detta
beakta den saÈ rskilda roll som vissa av dessa
utoÈ vare av fria yrken spelar i samhaÈllslivet,

Kommissionen haÈ lsar parlamentets foÈ rslag med intresse
men anser att en debatt om detta aÈmne inte braÊdskar,
eftersom det fortfarande endast aÈr ett begraÈnsat antal
aÈrenden som gaÈller reglerade yrken.
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Vad avser tillaÈmpning av artiklarna 85 och 86

8. erinrar om sitt staÈ llningstagande i sin resolution av
den 18 juli 1997 om kommissionens groÈ nbok om
vertikala begraÈnsningar,

Se punkt 13.

9. staÈ ller sig positivt till det s.k. de minimis-
meddelandet av den 15 oktober 1997; kraÈver en
foÈ rsaÈkran att meddelandet ger raÈttslig saÈkerhet,
saÈrskilt aÊ t smaÊ och medelstora foÈ retag, angaÊende
kriterier foÈ r vertikala och horisontella avtal,

Kommissionen foÈ rsaÈkrar parlamentet att meddelandet
om foÈ rsumbart stoÈ de kommer att ge oÈ kad raÈttslig
saÈkerhet, saÈrskilt aÊt smaÊ och medelstora foÈ retag, daÊ
det gaÈ ller kriterierna foÈ r vertikala och horisontella
avtal, paÊ grund av att dessa kriterier aÈ r exakt
formulerade och att taket foÈ r vertikala avtal ºav
mindre betydelseº hoÈ jts fraÊn 5 till 10 %.

10. uppmanar kommissionen att offentliggoÈ ra en
analys av minimitroÈ skelvaÈ rdet foÈ r avtal av
mindre betydelse foÈ r att demonstrera sin
oÈ vertygelse att saÊdana avtal ºinte medfoÈ r naÊgon
maÈrkbar paÊverkan paÊ handeln mellan medlems-
staterna eller paÊ konkurrensen paÊ den inre
marknadenº utan att de minimerar de smaÊ och
medelstora foÈ retagens administration och
raÈ ttskostnader; begaÈ r vidare att kommande
rapporter om konkurrenspolitiken belyser hur
kommissionen arbetar med de minimis-
meddelandet i enskilda fall,

Kommissionen anser att kriterierna i meddelandet, som
aÈr kvantitativt angivna och bygger paÊ kommissionens
erfarenhet, redan i sig ger stoÈ d foÈ r vad kommissionen
haÈ vdar, naÈ mligen att avtal som omfattas av
meddelandet inte medfoÈ r naÊgon maÈrkbar paÊverkan,
vare sig paÊ konkurrensen eller paÊ handeln inom
gemenskapen, samtidigt som de minskar den
byraÊkratiska belastningen paÊ de smaÊ och medelstora
foÈ retagen och saÈnker deras kostnader. Kommissionen
kan foÈ rsaÈkra att de kommande rapporterna om kon-
kurrenspolitiken kommer att belysa hur kommissionen
tillaÈmpar meddelandet om foÈ rsumbart stoÈ d. Detta
kommer redan att vara fallet foÈ r rapporten foÈ r aÊr 1998
(XXVIII:e rapporten).

11. anser att kommissionens bedoÈ mning, att smaÊ och
medelstora foÈ retag saÈ l lan kan paÊ verka
konkurrensen i den graÈnsoÈ verskridande handeln
paÊ ett maÈrkbart saÈtt, aÈr korrekt,

Kommissionen uppmaÈrksammar Europaparlamentets
godkaÈnnande av kommissionens paÊpekande att smaÊ
och medelstora foÈ retag endast saÈ llan paÊverkar handeln
inom gemenskapen.

12. anser bestaÈ mt att de nya de minimis-
anmaÈlningarna inte faÊr leda till att konkurrenspo-
litiken aÊtergaÊr till att bli nationaliserad; anser att
man i och med infoÈ randet av den gemensamma
valutan behoÈ ver slaÊ vakt om att konkurrenspoliti-
ken haÊ lls kvar paÊ en oÈ verstatlig nivaÊ och att det
finns ett partnerskap mellan kommissionen och
parlamentet om att man skall garantera enhetliga
foÈ rutsaÈ ttningar foÈ r foÈ retag i alla medlemsstater och
moÈ jligheter till insyn i politiken,

Kommissionen delar Europaparlamentets vilja att
saÈkerstaÈ lla jaÈmboÈ rdiga konkurrensvillkor foÈ r foÈ retagen
i samtliga medlemsstater och oÈ ppenhet om den politik
som foÈ rs paÊ olika omraÊden. Genom infoÈ randet av euron
kommer enligt kommissionens uppfattning vissa
snedvridningar av konkurrensen att framtraÈ da
tydligare, och kommissionen foÈ rbinder sig att agera
energiskt mot dessa. Kommissionen vill framhaÊ lla att
meddelandet om foÈ rsumbart stoÈ d antogs med bred
samstaÈ mmighet fraÊ n medlemsstaternas sida.
Kommissionen ser det daÈrfoÈ r som hoÈ gst otroligt att
medlemsstaterna kommer att foÈ ra en nationell politik
som motverkar saÊ dana avtal som omfattas av
meddelandet. Vad gaÈ ller avtal som inte skulle komma
att omfattas av meddelandet paÊ grund av de risker som
aÈr foÈ rbundna med dem, foÈ reskriver detta meddelande
en arbetsfoÈ rdelning mellan kommissionen och med-
lemsstaternas myndigheter och raÈ ttsinstanser.
Kommissionen skall i saÊdana fall ingripa endast om
den finner att gemenskapens intressen kraÈver det och
saÈ rskilt om avtalen skadar den inre marknadens
funktion. I andra fall anser kommissionen att det i
foÈ rsta hand aÈr myndigheterna och raÈ ttsinstanserna i
medlemsstaterna som skall ansvara foÈ r att aÈrendena blir
foÈ remaÊ l foÈ r behandling och daÈ rvid foÈ retraÈ desvis
tillaÈmpa gemenskapsraÈtten, vilket aÈr moÈ jligt foÈ r raÈtts-
instanserna i samtliga medlemsstater och foÈ r
myndigheterna i flertalet medlemsstater.

13. erinrar om sin ovan naÈmnda resolution av den 18
ju l i 1997 om groÈ nboken om vert ika la
begraÈnsningar, saÈrskilt vad avser:
Ð utredningen av moÈ jligheten att andra

parametrar aÈn marknadsandel anvaÈnds som
troÈ skelvaÈrde,

Kommissionen har vid utarbetandet av uppfoÈ ljningen
av groÈ nboken i goÈ rligaste maÊn beaktat parlamentets
synpunkter i Thyssenrapporten.
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Ð foÈ rordningar om gruppundantag foÈ r avtal om
selektiv distribution,

Parlamentet ombeds avge ett yttrande om denna
uppfoÈ ljning (ett meddelande fraÊ n kommissionen,
KOM(1998) 544 slutlig) och om ett foÈ rslag till tvaÊ
raÊdsfoÈ rordningar (KOM(1998) 546 slutlig).

Ð ett system daÈr det laÈgsta marknadssegmentet
undantas fraÊn foÈ rbudet i artikel 85.1 i EG-
foÈ rdraget med utgaÊngspunkt fraÊn meddelandet
om de minimis-avtal,

Ð taket i bestaÈmmelserna om de minimis-avtal
skall utgoÈ ra troÈ skelvaÈrde foÈ r gruppundantagens
tillaÈmpningsomraÊde,

Vad avser missbruk av dominerande staÈ llning

14. erinrar om sitt staÈ llningstagande enligt sin ovan
naÈmnda resolution av den 13 november 1996, och
saÈ rskilt punkterna 2, 3 och 4, och uppmanar
kommissionen att laÊ ta ett aÈgarkriterium ligga till
grund foÈ r utredningar av underprissaÈ ttning och
andra illojala marknadsbeteenden samt konkur-
renshinder som beror paÊ regler eller annat paÊ
omraÊdena foÈ r telekommunikation (mobil-, satellit-
och direkttjaÈnster), media, lufttransporter samt
bank- och finanstjaÈnster,

Kommissionen noterar att Europaparlamentet
upprepar sin begaÈran till kommissionen om att ett
ºaÈgarkriteriumº skall tillaÈmpas vid granskningen av
underprissaÈttning och diskriminerande konkurrensme-
toder. Mot bakgrund av de sektorer som naÈmns, till
stoÈ rre delen tidigare statliga monopolomraÊ den,
foÈ refaller Europaparlamentet haÈ r avse offentliga
foÈ retag och staten som aktieaÈgare.

Generellt sett sker granskningen av underprissaÈ ttning
och diskriminerande metoder utifraÊn artikel 86 i
foÈ rdraget (missbruk av dominerande staÈ llning) och de
metoder som avses daÈr. Om ett offentligt foÈ retag aÈr
upphovet till saÊdana metoder har kommissionen inga
svaÊrigheter att tillaÈmpa bestaÈmmelserna i denna artikel
paÊ det foÈ retaget. Om staten paÊ naÊgot saÈtt aÈr inblandad
som offentlig myndighet kan kommissionen dessutom
samtidigt tillaÈmpa artikel 90. Kommissionen anser
daÈrfoÈ r att aktieaÈgarfoÈ rhaÊ llandena inte aÈr ett relevant
bedoÈ mningskr i ter ium vid t i l laÈ mpningen av
gemenskapens konkurrensraÈ tt.

15. anser att kommissionen boÈ r offentliggoÈ ra laÈmpliga
riktlinjer och kriterier saÈrskilt riktade till smaÊ och
medelstora foÈ retag om definitionen av relevant
marknad i konkurrensfoÈ rordningen saÊ att dessa
foÈ retag kan bedoÈ ma sin situation vad avser
relevant produktmarknad och geografisk
marknad och avgoÈ ra om en ytterligare juridisk
utredning boÈ r utfoÈ ras,

Kommissionen vill faÈsta parlamentets uppmaÈrksamhet
vid att det befintliga meddelandet om definitionen av
marknad vid analys av konkurrensfoÈ rhaÊ llanden aÈr
tillaÈ mpligt paÊ samtliga foÈ retag, oavsett vilken
marknadsandel de har, och daÈrfoÈ r ocksaÊ paÊ smaÊ och
medelstora foÈ retag. Kommissionen avser daÈrfoÈ r inte att
offentliggoÈ ra naÊgot meddelande som specifikt avser smaÊ
och medelstora foÈ retag.

16. uppmanar kommissionen att foÈ relaÈgga behoÈ rigt
utskott inom Europaparlamentet en omfattande
oÈ versikt oÈ ver vilka effekter liberaliserings- och
privatiseringsprocessen inom telekommunika-
tions- och energisektorn faÊr paÊ konkurrenspoliti-
ken i de olika medlemsstaterna, saÈrskilt vad gaÈller
aÈgarstrukturer och vissa stora aktoÈ rers oproportio-
nerligt stora inflytande paÊ beslut om den framtida
utvecklingen i de tvaÊ sektorerna; begaÈr att en
undersoÈ kning skall goÈ ras av eventuellt missbruk av
dominerande staÈ llning och av kopplingen mellan
dessa tvaÊ sektorer mot bakgrund av den tekniska
oÈ verlappningen dem emellan; begaÈr ocksaÊ en
undersoÈ kning av foÈ rbindelser mellan dessa tvaÊ
sektorer och banksektorn,

Kommissionen bevakar liberaliseringsprocessen mycket
noggrant och under stoÈ rsta oÈ ppenhet. Den aÊ rliga
rapporten om konkurrenspolitiken ger regelbundna,
oÈ vergripande sammanfattningar av liberaliseringspro-
cessen inom de olika branscher som omfattas av den.

Vad gaÈ l ler telekommunikationer undersoÈ ker
kommissionen sedan flera aÊr, och med oÈ kad intensitet
sedan den 1 januari 1998, oÈ ppnandet foÈ r konkurrens
inom denna sektor. Under 1998 har kommissionen
utarbetat tvaÊ rapporter om de framsteg som gjorts i
genomfoÈ randet av liberaliseringsdirektiven. Dessa
rapporter har offentliggjorts (KOM(1998) 80 och
KOM(1998) 594). Efter dessa undersoÈ kningar har
kommissionen inlett oÈ vertraÈdelsefoÈ rfaranden mot flera
medlemsstater. Kommissionen bevakar aÈven att de
gamla monopolen inte missbrukar den dominerande
staÈ llning de fortfarande kan ha eller hindrar den fria
konkurrensen genom avtal. Flera aÈrenden har inletts i
detta sammanhang, och beslut har antagits. Detsamma
gaÈller i fraÊga om foÈ retagskoncentrationer. Dessa beslut
offentliggoÈ rs i EGT, kommenteras i Competition Policy
Newsletter och sammanfattas i den aÊrliga verksamhets-
rapporten.
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NaÈr det gaÈ ller energi, har liberaliseringen nyligen blivit
verklighet. I den kommande verksamhetsrapporten
(1998) kommer den att behandlas ingaÊende.

Kommissionen anser daÈrfoÈ r att det aÈr saÈkerstaÈ llt att
genomfoÈ randet av liberaliseringsprocessen kontrolleras
strikt och att kommissionens aÊ tgaÈ rder inom detta
omraÊde redovisas oÈ ppet. Om eventuella band mellan
teleoperatoÈ rer, energiproducenter, banker eller andra
ekonomiska operatoÈ rer leder till avtal som begraÈnsar
konkurrensen eller till missbruk av dominerande
staÈ llning, kommer kommissionen sjaÈ lvfallet att ingripa
med stoÈ d av gaÈllande lagstiftning, utan att detta maÊste
f oÈ r e g aÊ s a v f oÈ r b e r e d a n d e u n d e r s oÈ k n i n g a r .
Kommissionen har t.ex. undersoÈ kt omstaÈndigheterna
vid genomfoÈ randet av ett avtal mellan en teleoperatoÈ r
(CeÂgeÂ tel) och det statliga franska jaÈ rnvaÈgsbolaget
SNCF.

Kommissionen genomfoÈ r eller bestaÈ ller slutligen
regelbundet undersoÈ kningar av i vilken utstraÈckning
avregleringsprocessen paÊverkar de s.k. naÈ tverksamhe-
terna i Europa. Som exempel kan naÈmnas studien
ºEurope's Network Industries: Conflicting Priorities
(telecommunications)º, som offentliggjordes i
september 1998 och den undersoÈ kning av naÈtverksam-
heterna som genomfoÈ rs gemensamt av GD II och
universitetet i Toulouse.

Vad avser statliga monopol och AmsterdamfoÈ rdraget

17. ser positivt paÊ att kommissionen, som begaÈrts, har
utrett AmsterdamfoÈ rdragets foÈ ljder foÈ r konkur-
renspolitiken, och i synnerhet foÈ ljderna av artikel
7d om tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse, och
anser att detta kommer att utgoÈ ra den baÈsta ramen
foÈ r att skapa sysselsaÈ ttning; detta bekraÈ ftar
gemenskapens roll naÈr det gaÈ ller att bidra till
fraÈmjandet av tjaÈnster av allmaÈnt intresse, men
if raÊ gasaÈ t ter dock inte foÈ rdelningen av
befogenheter mellan kommissionen och medlems-
staterna,

Kommissionen vaÈ lkomnar Europaparlamentets till-
f redss taÈ l le l s e med komm iss ionens svar p aÊ
parlamentets begaÈran om en utredning av Amsterdam-
foÈ rdragets foÈ l jder foÈ r konkurrenspol i t iken.
Kommissionen instaÈ mmer i Europaparlamentets
laÈsning av artikel 7, som klargoÈ r avvaÈgningen mellan
kommissionens och medlemsstaternas befogenheter.

18. anser att utvecklingen i framtiden av en
liberaliserad konkurrenspolitik boÈ r ske parallellt
med utvecklingen av en foÈ rbaÈ ttrad konsumentpo-
litik saÊ att konsumenterna kan dra nytta av de
jaÈ mfoÈ rbara priserna inom omraÊ det foÈ r den
gemensamma valutan; anser att konsumenterna i
de laÈnder som inte deltar i den gemensamma
valutan ocksaÊ boÈ r faÊ nytta av Europaomfattande
prissaÈnkningar som orsakas av att priserna blir mer
jaÈmfoÈ rbara,

Kommissionen delar Europaparlamentets aÊsikt att det
aÈr noÈ dvaÈndigt att utforma en politik foÈ r konsument-
upplysning foÈ r att saÈ kerstaÈ lla en framgaÊ ngsrik
utveckling foÈ r den gemensamma valutan. Det aÈ r
noÈ dvaÈndigt att konsumenterna i unionen kan utnyttja
de foÈ rdelar som uppstaÊr naÈr priserna blir laÈtta att
jaÈmfoÈ ra, och det staÊr klart att euron kommer att ge
upphov till och ytterligare stimulera saÊdana foÈ rdelar.

19. anser att konsumentskyddet boÈ r ligga till grund foÈ r
alla aÊ tgaÈrder inom ramen foÈ r Europeiska unionens
konkurrenspolitik, som boÈ r oÈ vervaka inte bara det
oÈ kade utbudet av varor och tjaÈnster som erbjuds
konsumenterna utan ocksaÊ kvaliteten paÊ det som
bjuds ut,

Kommissionen anser liksom Europaparlamentet att
konkurrensprocessen boÈ r utmynna i foÈ rdelar foÈ r
konsumenterna, och att daÈrfoÈ r vaÈrnandet av den fria
konkurrensen och konsumentskyddet haÈnger naÈ ra
samman. Kommissionen vill peka paÊ att t.ex.
oÈ ppnandet av telemarknaderna foÈ r konkurrens har
faÊ tt positiva effekter i fraÊga om oÈ kat utbud och
utveckling av innovationer och produktkvalitet.

20. uppmaÈrksammar behovet av att konkurrenspoliti-
ken bidrar till en oÈ kad sysselsaÈttning genom ett
baÈttre system foÈ r resurstilldelning,

Kommissionen delar aÊsikten att konkurrenspolitiken
skall bidra till att oÈ ka sysselsaÈttningen. Ett konkurren-
sutsatt naÈ ringsliv i en miljoÈ som aÈ r fri fraÊ n
snedvridningar av konkurrensen aÈr den baÈsta garantin
foÈ r en haÊllbar oÈ kning av sysselsaÈttningen.

KONK. RAP. 1998

REAKTIONER PAÊ XXVII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN 395



Vad avser statsstoÈ d

21. paÊminner om de huvudsakliga resultaten av den
sjaÈtte oÈ versikten oÈ ver statliga stoÈ d under perioden
1994-1996:
a) stoÈ det omfattade totalt 84 000 miljoner ecu i

genomsnitt 1994-1996, vilket dock aÈr en laÊg
vaÈrdering eftersom uppgifter om medlemssta-
ternas utgifter paÊ jordbruksomraÊdet inte finns
med; enligt de uppgifter som finns tillgaÈngliga
uppgaÊr statsstoÈ den till 1,4 procent av BNI i de
femton medlemsstaterna, vilket motsvarar 573
ecu per anstaÈ lld och 2,6 procent av de offentliga
utgifterna,

Kommissionen vaÈlkomnar parlamentets intresse foÈ r den
sjaÈtte oÈ versikten oÈ ver statliga stoÈ d inom unionen.

b) de samlade statsstoÈ den aÈr i vissa medlemsstater
mycket stora,

c) ungefaÈr 46 procent av det samlade statsstoÈ det
(dvs. 38 318 miljoner ecu i genomsnitt 1994-
1996) gick till tillverkningsindustrin; det finns
mycket stora skillnader mellan statsstoÈ dens nivaÊ
i olika medlemsstater; den hoÈ gsta nivaÊn foÈ r
statsstoÈ d, raÈknat i procent av mervaÈrdet, var nio
gaÊnger hoÈ gre aÈn den laÈgsta nivaÊn; naÈr saÊdana
stoÈ dnivaÊ er tillaÊ ts foÈ r tillverkningsindustrin
riskerar man att konkurrensen snedvrids om
stoÈ den aÈr koncentrerade till vissa medlems-
stater,

d) statsstoÈ det till tillverkningsindustrin foÈ rdelade
sig enligt foÈ ljande: 30 procent till horisontella
maÊ l (saÊsom forskning och utveckling, miljoÈ , smaÊ
och medelstora foÈ retag, handel, energibespar-
ingar etc.), 13 procent till varvs- och staÊ lindustri
och andra branscher och 56 procent till regio-
nalpolitiska maÊl; stoÈ den till horisontella maÊ l hor
minskat fraÊn 40 procent av det totala stoÈ det
1988-1990 (foÈ r de tolv medlemsstaterna) till 30
procent 1994-1996 (foÈ r de femton medlemssta-
terna) medan det sektorspecifika stoÈ det har
oÈ kat naÊgot, en trend som boÈ r vaÈndas med tanke
paÊ att stoÈ d till sektoriella maÊ l har stoÈ rre
snedvridande effekter aÈn stoÈ d till horisontella
maÊ l,

22 bekraÈ ftar sitt stoÈ d foÈ r att statsstoÈ d maÊste ges i
gemensamt intresse, saÊsom stoÈ d till forskning och
utveckling, smaÊ och medelstora foÈ retag,
utbildning, energibesparingar, miljoÈ ; noterar dock
att saÊdant stoÈ d har minskat, medan stoÈ d till
enskilda foÈ retag har oÈ kat,

Kommissionen delar parlamentets uppfattning,
foÈ rutsatt att vissa saÊdana stoÈ d inte leder till missbruk
(forskning och utveckling, utbildning) eller genom sin
omfattning aÈ ventyrar liberaliseringen av vissa
marknader, t .ex. marknaden foÈ r elektricitet
(miljoÈ skydd). I detta sammanhang vill kommissionen
peka paÊ att ramar foÈ r utbildningsstoÈ d antogs i juli 1998.
Kommissionen instaÈ mmer vidare i parlamentets
konstaterande om utvecklingen av de belopp som
anslaÊs till horisontellt stoÈ d respektive till stoÈ d till
enskilda foÈ retag.

23. noterar att kommissionens ovan naÈ mnda
meddelande till medlemsstaterna av den 17 mars
1998 anger en koppling mellan statsstoÈ d och
konkurrenspolitik; aÈ r oÈ verens om att det boÈ r
finnas en stoÈ rre oÈ verensstaÈ mmelse mellan
nationella stoÈ dprogram, unionens stoÈ dprogram
och konkurrenspolitiken,

Kommissionen har ingenting att tillaÈgga i denna fraÊga.
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24. anser emellertid att den samlade stoÈ dvolymen i
gemenskapen aÈr mycket stor och har en ihaÊ llande
tendens att snedvrida den fria konkurrensen, vilket
aÈ r ofoÈ renligt med den inre marknaden och
underminerar Europeiska unionens aÊ taganden
om en fri vaÈrldsmarknad,

Den samlade stoÈ dvolymen aÈr otvivelaktigt mycket stor.
Kommissionen har inlett en dialog med medlemssta-
terna om detta problem. Enligt systemet foÈ r kontroll av
statligt stoÈ d skall dock kommissionen endast, fraÊn fall
till fall, undersoÈ ka enskilda stoÈ d eller stoÈ dordningar foÈ r
att saÈkerstaÈ lla att de aÈr foÈ renliga med den gemensamma
marknaden. Vid en saÊdan granskning kan man inte
beakta andra subventioner som den beroÈ rda
medlemsstaten ger till andra foÈ retag.

Kommissionen har redan gripit sig an fraÊgan om statligt
stoÈ d i form av skattemaÈ ssiga arrangemang. Ett
meddelande, daÈr kommissionens aÊsikter och strategi i
denna fraÊga redovisas, antogs den 11 november detta aÊr.

25. kraÈver att det uppraÈ ttas och offentliggoÈ rs ett
register oÈ ver allt statsstoÈ d som uppdateras
kontinuerligt, inbegripet statsstoÈ d som omfattas
av gruppundantag, vilket skulle ge information till
tredje parter om statsstoÈ dens nivaÊ och goÈ ra det
moÈ jligt foÈ r kommissionen att tillhandahaÊ lla
korrekta och aktuella uppgifter om statsstoÈ d;
anser att kommissionen aÈven paÊ sin webbplats
boÈ r offentliggoÈ ra alla avtal om statsstoÈ d, inbegripet
enskilda avtal som omfattas av gruppundantag saÊ
snart som saÊdana har godkaÈnts med angivande av
foÈ retagsnamn, stoÈ dets syfte, belopp och den ort daÈr
stoÈ den utbetalas; anser att saÊdan information skall
finnas tillgaÈnglig paÊ alla officiella europeiska
spraÊk; anser att det aÈven boÈ r finnas en enkel
moÈ jlighet foÈ r tredje part att faÊ klagomaÊ l om
enskilda statsstoÈ d utredda av en oberoende part
genom denna webbplats,

Kommissionens oÈ versikt oÈ ver statliga stoÈ d, som bygger
paÊ de aÊrliga rapporterna fraÊn medlemsstaterna, ger
utfoÈ rlig information om nivaÊer och strukturer naÈr det
gaÈ ller de statliga stoÈ d som beviljas i medlemsstaterna.
FraÊn och med 1998 kommer denna oÈ versikt, finns
t i l lgaÈ nglig paÊ Internet i samtl iga off ic iel la
spraÊkversioner, att offentliggoÈ ras varje aÊr. I oÈ versikten
finns det slags information som parlamentet oÈ nskar.

Vad gaÈller gruppundantag har kommissionen foÈ reskrivit
naÈrmare bestaÈmmelser som skall tillaÈmpas paÊ medlems-
staterna foÈ r att saÈkerstaÈ lla oÈ ppenhet och en tillfreds-
staÈ llande kontroll av stoÈ det. DaÊ det gaÈ l ler
genomfoÈ randet av stoÈ dordningar eller enskilda stoÈ d
som beviljats utanfoÈ r stoÈ dordningar, som undantagits
enligt dessa bestaÈmmelser, skall t.ex. medlemsstaterna
oÈ verlaÈmna sammanfattande uppgifter om stoÈ det till
kommissionen foÈ r offentliggoÈ rande i EGT.

FoÈ r att foÈ rbaÈ ttra tillgaÊngen till information aÈr den aÊrliga
rapporten om konkurrenspolitiken, som innehaÊller en
foÈ rteckning oÈ ver alla enskilda beslut om statligt stoÈ d
som antagits och en utfoÈ rlig oÈ versikt oÈ ver de viktigaste
aÈrendena, ocksaÊ tillgaÈnglig foÈ r allmaÈnheten paÊ Internet.
Kommissionen soÈ ker aÈven kontinuerligt foÈ rbaÈ ttra
tillgaÊngen till information om statligt stoÈ d.

26. vaÈ lkomnar antagandet av den ºbehoÈ righetsgivan-
deº foÈ rordningen, som enligt kommissionens
avsikt skall bidra till att foÈ rbaÈ ttra den
administrativa handlaÈ ggningen inom vissa
omraÊden som hoÈ r till konkurrenspolitiken och
anser att kommissionen boÈ r goÈ ra principerna i
meddelandet fraÊn 1997 om ºavtal av mindre
betydelseº tvingande,

27. vaÈ lkomnar det foÈ restaÊende antagandet av en
ºfoÈ rfarande foÈ rordningº om statligt stoÈ d som
innehaÊ ller nya garantier naÈr det gaÈ ller skydd foÈ r
tredje man och paÊpekar att det aÈr noÈ dvaÈndigt att
bibehaÊ lla en viss koherens och enhetlighet naÈr det
gaÈ ller det raÈ ttsliga skydd som gemenskapens
konkurrenslagstiftning ger foÈ retag och enskilda,
utan att detta paÊverkar principen om effektivitet i
denna lagstiftning,

KONK. RAP. 1998

REAKTIONER PAÊ XXVII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN 397



28. anser att kravet paÊ ekonomisk och social
sammanhaÊ llning boÈ r styra oÈ vervakningen av det
statliga stoÈ det till regionerna och att metoden foÈ r
att faststaÈ lla vilka medel som skall tilldelas maÊste
inbegripa haÈ nsynstagande till det juridiska
begreppet yttersta randomraÊden,

Liksom Europaparlamentet anser kommissionen att
man maÊste saÈkerstaÈ lla att de regionala stoÈ den aÈr
effektiva instrument foÈ r regional utveckling. Regioner
som aÈr beraÈttigade till regionalt stoÈ d ges en relativ
foÈ rdel i foÈ rhaÊ llande till regioner som inte aÈr stoÈ dberaÈ t-
tigade. Om stoÈ den skulle taÈcka ett alltfoÈ r stort omraÊde
skulle denna relativa foÈ rdel suddas ut, stoÈ den bli
ineffektiva och allokeringen av de offentliga
resurserna bli olaÈmplig. Kommissionen har daÈrfoÈ r
beslutat att minska regionalstoÈ dens nuvarande
taÈckning med fyra procentenheter och faststaÈ lla taket
foÈ r det sammanlagda stoÈ det till 42,7 % av
gemenskapens befolkning. BestaÈmmelserna i de nya
riktlinjerna om statligt regionalstoÈ d, bl.a. minskningen
av de tillaÊ tna stoÈ dnivaÊerna foÈ r stora foÈ retag, aÈr saÈrskilt
betydelsefulla i detta sammanhang. SaÈnkningen av
s toÈ dnivaÊ erna har sket t foÈ r a t t minska de
snedvridningar av konkurrensen som orsakas av
stoÈ den och samt idigt t i l lgodose kravet paÊ
sammanhaÊ llning. FoÈ rutom den generella saÈnkningen
av nivaÊerna har kommissionen ocksaÊ faststaÈ llt klara
regler foÈ r anpassningen av de maximala stoÈ dnivaÊerna
till de regionala problemens allvar och omfattning.

Kommissionen instaÈmmer vidare i att regionerna i
gemenskapens yttersta randomraÊden lider av vissa
bestaÊende handikapp paÊ grund av deras geografiska
belaÈgenhet. DaÈrfoÈ r kan, enligt riktlinjerna foÈ r statligt
stoÈ d foÈ r regionala aÈndamaÊ l, stoÈ d som syftar till att delvis
kompensera hoÈ gre transportkostnader beviljas i alla
regioner i dessa omraÊden som aÈr beraÈ ttigade till
undantag. Dessutom kan aÈ ven hoÈ gre stoÈ dnivaÊ er
godkaÈnnas daÈr: upp till 65 % netto foÈ r regioner som
omfattas av artikel 92.3 a och upp till 30 % netto om det
aÈr artikel 92.3 c som aÈr tillaÈmplig.

29. anser att infoÈ randet av en resultatoÈ versikt som
liknar den som anvaÈnds foÈ r den inre marknaden
skulle vara ett anvaÈndbart dokument som skulle
belysa vilka medlemsstater som beviljar de hoÈ gsta
respektive de laÈgsta statsstoÈ den,

Om man vill belysa skillnaderna mellan de absoluta
nivaÊ erna paÊ de statliga stoÈ d som ges av olika
medlemsstater, riskerar man att resultaten i en saÊdan
oÈ versikt snedvrids paÊ grund av den approximativa
karaktaÈren hos informationen om samlade stoÈ dnivaÊer,
saÈrskilt daÊ det gaÈ ller jordbruk. Det skulle dessutom vara
en alltfoÈ r mekanisk metod, eftersom de underliggande
strukturerna i medlemsstaternas stoÈ dordningar inte
skulle komma till uttryck. FoÈ r att moÈ jliggoÈ ra
jaÈmfoÈ relser mellan medlemsstaterna har dock resulta-
toÈ versikter tagits med i oÈ versikterna oÈ ver statligt stoÈ d.
FoÈ r att undvika att den information som laÈmnas blir
missledande har dock uppgifterna, som brukligt aÈr i
ekonomisk statistik, kombinerats med olika
ekonomiska indikatorer.

30. foÈ reslaÊr att program foÈ r stabilitet och konvergens
som omfattar maÊl som avser statsbudgeten boÈ r
omfatta oÈ vervaÈganden som har med konkurrens-
politiken att goÈ ra foÈ r att begraÈnsa alltfoÈ r stora
statsstoÈ d fraÊn medlemsstaterna,

Se punkt 23.

31. betonar att det aÈr noÈ dvaÈndigt att, i undersoÈ kningar
om statsstoÈ d och konkurrens, i stoÈ rre utstraÈckning
aÈ n tidigare inkludera konkurrensbegraÈnsande
skattebefrielser eller skattefoÈ rmaÊ ner som
fungerar som bidrag och anser att saÊdana skatte-
arrangemang skall foÈ rbjudas,

Kommissionen arbetar med denna fraÊ ga. Den
nuvarande inriktningen presenteras i kommissionens
meddelande fraÊn november 1998 om tillaÈmpningen av
regler om statligt stoÈ d paÊ aÊtgaÈrder som omfattar direkt
beskattning av foÈ retag.
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32. uppmanar kommissionens generaldirektorat IV att
foÈ relaÈgga behoÈ rigt utskott inom Europaparlamen-
tet en djupgaÊende analys av konsekvenserna av de
bestaÈmmelser i direktivet om liberalisering av
elmarknaden (96/92/EG) som avser ºstranded
costsº; uppmanar kommissionen att se till att
dessa bestaÈ mmelser inte underlaÈ ttar olagligt
statligt stoÈ d och betonar att konsumenternas
intresse maÊste skyddas,

GD IV, GD XVII och RaÈttstjaÈnsten har ett naÈra
samarbete om fraÊgan om oÈ vergaÊngsaÊ tgaÈrder enligt
artikel 24 i direktiv 96/92/EG och s.k. stranded costs.
Direktivet medger inte i sig att statligt stoÈ d betalas ut,
och foÈ ljaktligen boÈ r oÈ vergaÊngsaÊ tgaÈrder som aÈr foÈ renade
med statligt stoÈ d anmaÈ las till kommissionen enligt
artikel 93 i EG-foÈ rdraget.

Kommissionen analyserar saÊdana statliga stoÈ daÊtgaÈrder i
enlighet med sin konkurrenspolitik och kontrollerar att
de inte motverkar maÊ len foÈ r den inre marknaden.

33. anser det vara orovaÈckande foÈ r hela liberalisering-
sprocessen om det blir en prejudicerande princip
att kostnaderna foÈ r oÈ vergaÊng till konkurrens inom
elsektorn skall betraktas som naÊgot som skall
gottgoÈ ras och framfoÈ r allt belasta konsumenterna;
uppmanar kommissionen att goÈ ra en noggrann
analys av moÈ jligheten att vissa stoÈ dformer foÈ r
oÈ vergaÊng till konkurrens inom elsektorn kan
anvaÈndas foÈ r att finansiera nya investeringar som
foÈ rsvaÊ rar fri konkurrens och foÈ rhindrar
uppkomsten av nya konkurrenter inom
energisektorn respektive telekommunikationssek-
torn,

Vad avser internationellt samarbete

34. anser att avgoÈ rande faktorer foÈ r globaliseringen,
naÈ mligen tekniska framsteg, avreglering av
marknader, liberalisering av viktiga sektorer och
intensifiering av handeln paÊ varu- och kapital-
marknader paÊverkar den europeiska politikens,
inklusive konkurrenspolitikens, effektivitet i dess
traditionella former,

Kommissionen delar Europaparlamentets uppfattning
om globaliseringens inflytande paÊ konkurrenspolitiken.

35. anser att det oÈ msesidiga beroende som har
uppstaÊ tt paÊ grund av internationaliseringen av
produktion, distribution och handel samt konkur-
rensfraÊgornas tydliga internationella dimension
kraÈver att ett nytt angreppssaÈtt antas inom EU:s
konkurrenspolitik,

Detta oÈ msesidiga beroende kraÈver inte endast foÈ rdjupat
bilateralt samarbete paÊ konkurrensomraÊdet utan ocksaÊ
att multilaterala ramar infoÈ rs paÊ konkurrensomraÊdet.

36. staÈ ller sig positivt till att VaÈrldshandelsorganisa-
tionen faÊ r en stoÈ rre roll naÈ r det gaÈ ller den
internationella konkurrenspolitiken; uppmanar
daÈrfoÈ r raÊdet att ge kommissionen mandat att Ð
med beaktande av avtalet mellan EU och USA:s
regering om tillaÈmpning av respektive konkurrens-
lagstiftning samt under foÈ rutsaÈttning att tvisten om
foÈ retagssammanslagningen av McDonnell Douglas
och Boeing faÊr en tillfredsstaÈ llande loÈ sning Ð
bedriva foÈ rhandlingar som syftar till en
multilateral oÈ verenskommelse om internationell
konkurrensraÈ tt i form av ett tillaÈggsavtal till
oÈ verenskommelsen om uppraÈttande av VaÈrldshan-
delsorganisationen, som skall beakta foÈ ljande
bestaÈmmelser:

a) inraÈ ttande av gemensamma miniminormer foÈ r
att foÈ rhindra konkurrensbegraÈnsande beteende,
som kartellbildning, missbruk av dominerande
marknadsstaÈ l lning samt vertikala och
horisontella konkurrensbegraÈnsningar,

Kommissionen delar helt parlamentets aÊsikt om att
handelsfoÈ rhandlingarna boÈ r utvidgas till konkurrens-
omraÊdet.

Det aÈr dock inte alltid moÈ jligt att infoÈ ra miniminormer.
Kommissionen foÈ redrar daÈrfoÈ r att vaÈ lja en flexiblare
inriktning, saÊ att det kan antas gemensamma metoder
foÈ r att bekaÈmpa konkurrenshindrande beteenden som
paÊverkar handel och investeringar. DaÈrvid oÈ vervaÈgs
bl.a. foÈ ljande:

Ð FoÈ rbud mot beteenden som normalt inte tillaÊts av
laÈ nder som har en konkurrenslagstiftning
(priskarteller, samraÊd vid offentlig upphandling,
uppdelning av marknader osv.).

KONK. RAP. 1998

REAKTIONER PAÊ XXVII:E RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN 399



b) aÊ liggande av alla signataÈrmakter att inraÈ tta en
oberoende konkurrensmyndighet som skall
soÈ r ja foÈ r a t t de konkurrensraÈ t t s l iga
miniminormerna respekteras och inraÈ tta en
mekanism foÈ r samarbete mellan de nationella
konkurrensmyndigheterna i syfte att uppnaÊ en
tillnaÈrmning av normer,

Ð FaststaÈ llande av utvaÈrderingsregler foÈ r beteenden
daÈr graden av oÈ verensstaÈmmelse aÈr laÈgre mellan de
nat ionel la konkurrensreglerna (ver t ikala
restriktioner, missbruk av dominerande staÈ llning
osv.).

c) aÊ liggande av alla signataÈrmakter att endast naÈr
detta entydigt ligger i det allmaÈnna intresset
tillaÈ mpa sin nationella konkurrensraÈ tt paÊ
omraÊden som ligger utanfoÈ r det egna territoriet,

d) foÈ rankring av principen om ºaktiv hoÈ vlighetº,
som den beskrivs i artiklarna III till V i avtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och
Amerikas foÈ renta staters regering om
tillaÈ mpningen av principen om ºaktiv
hoÈ vl ighetº vid genomfoÈ rande av den
nationella konkurrensraÈ tten, aÈven paÊ den nivaÊ
daÈr den internationella VaÈrldshandelsorganisa-
tionen agerar,

e) utvidgning av den tvistloÈ sningsmekanism, som
ingaÊr i oÈ verenskommelsen om uppraÈttande av
VaÈrldshandelsorganisationen, till att aÈven gaÈ lla
tvister i samband med genomfoÈ rande av inter-
nationella konkurrensraÈ ttsliga miniminormer,

37. anser att de handelspolitiska kontrollmekanismer-
na enligt artikel 3.4 tillsammans med bilaga 3 till
oÈ verenskommelsen om uppraÈttande av VaÈrldshan-
delsorganisationen maÊste utoÈ kas med ett krav paÊ
en kontrollerad signataÈrmakt att sammanstaÈ lla en
rapport om hur den nationella konkurrensraÈ tten
fungerar om en annan signataÈrmakt saÊ begaÈr,

Internationella ramar paÊ konkurrensomraÊdet, som
uppraÈ ttas inom ramen foÈ r WTO, boÈ r aÈven omfatta ett
aÊ tagande av varje medlemsland att soÈ rja foÈ r att
konkurrensregler och -strukturer finns paÊ plats. Kon-
kurrensmyndigheterna boÈ r daÈrvid offentliggoÈ ra en aÊrlig
rapport, som bl.a. goÈ r det moÈ jligt foÈ r dem att faststaÈ lla
att detta aÊtagande har iakttagits. Ett krav paÊ en saÊdan
aÊrlig rapport foÈ rutsaÈ tter daÈrfoÈ r inte naÊgon aÈndring av
bilaga 3.

38. anser att unionens utvidgning till att omfatta
laÈnder i Central- och OÈ steuropa skulle kunna
skapa spaÈnningar naÈr det gaÈ ller antagandet av
konkurrenslagstiftning; vaÈ lkomnar saÊ ledes
kommissionens hjaÈ lp till de ansoÈ kande laÈnderna
med tillaÈmpningen av praxis paÊ antitrustomraÊdet,

Kommissionen vaÈ lkomnar Europaparlamentets till-
fredsstaÈ llelse med stoÈ det till laÈnderna i Central- och
OÈ steuropa i fraÊga om tillaÈmpningen av konkurrensreg-
lerna.

39. uppdrar aÊ t sin ordfoÈ rande att vidarebefordra
denna resolution till raÊdet och kommissionen.

B Ð Ekonomiska och sociala kommitteÂ n

1. Ekonomiska och sociala kommitteÂns yttrande om XXVII:e rapporten om
konkurrenspolitiken 1997 (dok. SEK(1998) 636 slutlig)

Den 24 april 1998 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 198 i EG-foÈ rdraget raÊdfraÊga
Ekonomiska och sociala kommitteÂn om XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1997) (dok.
SEK(1998) 636 slutlig).

Sektionen foÈ r inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat foÈ r det foÈ rberedande
arbetet, antog sitt yttrande den 19 januari 1999. FoÈ redragande var Mario Sepi.
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Vid sin 360:e plenarsession den 27±28 januari 1999 (sammantraÈdet den 27 januari 1999) antog
Ekonomiska och sociala kommitteÂn foÈ ljande yttrande med 37 roÈ ster foÈ r, 3 roÈ ster mot och 4 nedlagda
roÈ ster.

1. Inledning

1.1 Ekonomiska och sociala kommitteÂn vill foÈ rst och fraÈmst uttrycka sin uppskattning oÈ ver att den
XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken inleds av ett foÈ rord av kommissionsledamot Karel
Van Miert som skisserar framtidsperspektiven, rollen och de allmaÈnna maÊlen foÈ r denna sektor.

1.2 KommitteÂn har alltid varit positiv till att se kommissionens verksamhet inom konkurrenspo-
litiken som ett verktyg foÈ r genomfoÈ randet av de allmaÈnna maÊlen foÈ r EU:s ekonomiska politik
och inte som ett maÊ l i sig.

1.3 I ett flertal yttranden 275 om tidigare rapporter har understrukits vikten av att undvika alltfoÈ r
juridiska och formella begrepp vad gaÈ ller denna politik och i staÈ llet inrikta sig paÊ sambandet
med dynamiken i ekonomin och i det europeiska samhaÈllet.

1.4 DaÈrfoÈ r betonas detta nytaÈnkande, som vi inte bara ser som formellt, och som syftar till att inte
bara goÈ r denna rapport till en redogoÈ relse foÈ r de ansvariga organens arbete utan aÈven till att
ange framtidsperspektiven som utgoÈ r ramen foÈ r kommissionens verksamhet.

1.5 Vi anser att detta aÈr ett viktigt dokument foÈ r de ekonomiska operatoÈ rerna och mer allmaÈnt foÈ r
de europeiska medborgarna, som kan anvaÈnda det foÈ r sina beslut.

1.6 Ett staÈ llningstagande av det haÈr slaget aÈr ocksaÊ viktigt nu naÈr den ekonomiska integrationen tar
ett stort kliv framaÊt via EMU, fullbordandet av den inre marknaden, och medan EU staÊr infoÈ r
en utvidgning.

1.7 I det perspektivet aÈr det ocksaÊ viktigt att arbetet med en smidigare lagstiftning fortgaÊr foÈ r att
goÈ ra tillaÈmpningen av foÈ rdraget effektivare och enhetligare.

1.8 Slutligen betonas i denna inledning den vaÈxande betydelse som globaliseringen av marknaden
har foÈ r vissa varor och tjaÈnster, och som i allt hoÈ gre grad maÊste beaktas vid utvaÈrderingen av en
effektiv tillaÈmpning av artiklarna i foÈ rdraget, eftersom denna globalisering knappt hade boÈ rjat
naÈr artiklarna i foÈ rdraget avfattades.

1.9 Kommissionen boÈ r daÈrfoÈ r beakta de europeiska foÈ retag som verkar paÊ den internationella
marknaden, varfoÈ r det aÈr noÈ dvaÈndigt att tillaÈmpa reglerna med haÈnsyn till detta vidare
sammanhang.

1.10 KommitteÂn noterar att dess yttrande behandlas alltfoÈ r laÊng tid efter haÈndelserna som redovisas i
kommissionens rapport och hoppas daÈ rfoÈ r paÊ kortare tid mellan presentationen och

275 ºRapporter om konkurrenspolitikenº
1996, foÈ redragande John Simpson, EGT C 73, 9.3.1998,
1995, foÈ redragande Edoardo Bagliano, EGT C 75, 10.3.1997,
1994, foÈ redragande Mario Sepi, EGT C 39, 12.2.1995.
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kommunikationen mellan kommissionen och ESK saÊ att yttrandet kommer laÈgligare och kan
paÊverka oÈ vriga institutioner effektivare.

2. Rapporten

2.1 Som redan naÈmnts inleds rapporten med ett politiskt foÈ rord av kommissionsledamot Karel Van
Miert, som betonar foÈ rhaÊ llandet mellan konkurrenspolitiken och EU:s oÈ vergripande
ekonomiska maÊl.

2.2 I rapporten beroÈ rs den nya ram som skapats genom AmsterdamfoÈ rdraget och saÈrskilt den nya
artikel 7d i EG-foÈ rdraget om tjaÈnster av allmaÈnt ekonomiskt intresse och dessas betydelse foÈ r
fraÈmjande av ekonomisk och social sammanhaÊ llning.

2.3 Kommissionen betonar noÈ dvaÈndigheten av en modernisering av konkurrenspolitiken som ºi
huvudsak har sitt ursprung i den gemensamma marknadens foÈ rsta tidº.

2.4 Vad betraÈ ffar antitrustpolitiken betonas moderniseringsstraÈvandena i rapporten, baÊde vad
gaÈ ller vertikala begraÈnsningar i konkurrensen, vilka under 1998 skulle utmynna i konkreta
raÈ ttsliga aÊtgaÈrder, och horisontella avtal, daÈr arbetet just har inletts. MaÊ len aÈr tre stycken: ºatt
anpassa de raÈttsliga instrumenten och att oÈ ka deras effektivitet, att skapa oÈ ppenhet och att
iaktta subsidiaritetsprincipenº.

2.5 Vad gaÈller koncentrationer omnaÈmns i rapporten aÈndringen av raÊdets foÈ rordning EEG nr 4064/
89, som kommer att foÈ renkla och effektivisera kontrollfoÈ rfarandet saÈrskilt genom en ny
definition av begreppet ºgemensamma foÈ retagº och genom att foÈ r graÈnsoÈ verskridande
koncentrationer bekraÈfta principen om en enda konkurrensmyndighet.

2.6 I rapporten betonas betydelsen av meddelandet om den nya definitionen av avtal av ºmindre
betydelseº som ºnormaltº inte omfattas av artikel 85.1 i EG-foÈ rdraget.

2.7 En annan nyhet aÈr faststaÈ llandet av kriterier och rutiner foÈ r kommissionens samarbete med
nationella konkurrensmyndigheter, naÊgot som bekraÈftar principen om en enda konkurren-
smyndighet.

2.8 NaÈr det gaÈ ller statligt stoÈ d har betydande initiativ till nya regler tagits med ett foÈ rslag till
foÈ rordning om statligt horisontellt stoÈ d och ett under 1998 offentliggjort foÈ rslag om de
foÈ rfaranden som aÈr tillaÈmpliga paÊ statligt stoÈ d. PaÊ omraÊdet har kommissionen offentliggjort ett
meddelande foÈ r att ºklargoÈ ra och foÈ rstaÈrka tillaÈmpningen av reglerna om statligt stoÈ d [avseende
skattesystemen] i syfte att minska snedvridningarna av konkurrensen paÊ den inre markna-
denº 276.

2.9 Kommissionen uppger att EU:s utvidgning oundvikligen kommer att medfoÈ ra mycket stora
svaÊrigheter vad gaÈller kontrollen av det statliga stoÈ det.

2.10 AÊ r 1997 har praÈglats av en ytterst intensiv ºkontrollverksamhetº. Kommissionen har behandlat
1 338 aÈrenden, vilket aÈr en paÊtaglig oÈ kning med 92 aÈrenden jaÈmfoÈ rt med aÊr 1996. Medan antalet

276 EGT C 384, 10.12.1998.
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aÈrenden roÈ rande statligt stoÈ d i huvudsak foÈ rblev stabilt, oÈ kade de som roÈ rde koncentrationer
med 31 %. Antalet avslutade aÈrenden uppgick till 1 165.

2.11 Vid flera tillfaÈ llen framhaÈver kommissionen framgaÊngen inom sektorn foÈ r liberaliseringen av
offentliga tjaÈnster ºmed iakttagande av principen om tillgaÊng foÈ r alla unionsmedborgareº.
Framsteg har saÈrskilt gjorts inom transporter och telekommunikationer. Det viktigaste
problemet foÈ r framtiden ligger i liberaliseringen av energisektorn.

2.12 BetraÈffande det internationella samarbetet pekar kommissionen i sin rapport paÊ de tvaÊ

viktigaste problemen, dvs. infoÈ randet av konkurrensreglerna i kandidatlaÈnderna och samarbetet
med konkurrensmyndigheter utanfoÈ r Europa, och saÈrskilt med konkurrensmyndigheterna i
USA.

3. AllmaÈnna kommentarer

3.1 Genom att understryka GD IV:s aÊ tagande naÈr det gaÈ ller att ocksaÊ genom konkurrenspolitiken
fullfoÈ lja EU:s allmaÈnna sociala maÊ l, laÊter det politiska foÈ rordet foÈ rstaÊ hur denna aspekt tidigare
ibland kan ha foÈ rsummats. AÈ ven om ESK erkaÈnner GD IV:s stora foÈ rtjaÈnster naÈr det gaÈ ller att
modernisera ekonomierna och de europeiska foÈ retagen, och ocksaÊ vad gaÈ ller de foÈ rdelar som
kommit konsumenterna till del, har kommitteÂn i sin tur konstaterat en oÈ verdriven formalism
och ber dessutom kommissionen att ytterligare foÈ rsoÈ ka goÈ ra resultaten av sin verksamhet kaÈnda
hos allmaÈnheten.

3.2 I foÈ rordet haÈvdas att EMU Ð och, maÊ vi tillaÈgga, ocksaÊ den inre marknaden Ð kommer att leda
till en omfattande omstrukturering av de ekonomiska strukturerna. Detta kommer oundvik-
ligen att leda till oÈ kad koncentration, vilken i gengaÈ ld inte alltid aÈr negativ foÈ r den europeiska
konkurrenskraften paÊ vissa globaliserade marknader, varfoÈ r stoÈ rsta vaksamhet boÈ r iakttagas foÈ r
att undvika att konsumenterna och andra aktoÈ rer paÊ marknaden drabbas.

3.3 KommitteÂn vill understryka att de naÈrmaste aÊrens inre foÈ raÈndringar (EMU, inre marknaden
etc.) och yttre (utvidgningen, internationellt samarbete) kommer att kraÈva oÈ vervaÈganden naÈr
det gaÈ ller foÈ rhaÊ llandet mellan de nya uppgifterna och de noÈ dvaÈndiga resurserna foÈ r att klara av
dem. Det kommer att kraÈvas stoÈ rre resurser foÈ r att loÈ sa de nya uppgifterna och uppfylla de
alltmer komplicerade nuvarande aÊtagandena.

3.4 KommitteÂn anser att det under dessa omstaÈndigheter kraÈvs reformer i fyra riktningar: en
effektivare arbetsorganisation, ett vaÈ lbetaÈnkt urval av aÈrenden som skall behandlas paÊ

europeisk nivaÊ , en decentralisering till de nationella myndigheterna och slutligen ett tydligare
och mer enhetligt regelverk.

3.5 En effektivare kontroll aÈr ett krav, aÈven om en saÊdan inte raÈcker, foÈ r att pressa priserna, ett
positivt resultat som de europeiska medborgarna och konsumenterna foÈ rvaÈntar sig av den
gemensamma valutan.

3.6 KommitteÂn vill ocksaÊ faÈsta kommissionens uppmaÈrksamhet paÊ det faktum att den vaÈntade
oÈ kningen av koncentrationer och fusioner goÈ r nya regler ofraÊnkomliga: sociala instrument som
kan goÈ ra de medfoÈ ljande omstruktureringarna laÈttare och mindre traumatiska paÊ det sociala
planet, kontroll av inraÈ ttandet av mer eller mindre explicita karteller, som den gemensamma
valutan skulle kunna underlaÈ tta.
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3.7 Vid toppmoÈ tet i Luxemburg foÈ reslogs att man foÈ r en effektiv sysselsaÈ ttningspolitik skulle inrikta
sig paÊ stoÈ dprogram som fraÈmjar ekonomisk effektivitet och sysselsaÈ ttning utan att daÈrfoÈ r leda
till snedvriden konkurrens. FoÈ r att kunna utforma dessa riktlinjer boÈ r kommissionen snarast
formulera sina ideÂer, inte minst med tanke paÊ konkurrenspolitiken, och skapa laÈmpliga
instrument foÈ r att genomfoÈ ra dem.

3.8 I foÈ rordet beroÈ rs detta krav utan att man anger hur det skall loÈ sas. Det framgaÊr framfoÈ r allt inte
klart om man skall behandla detta maÊ l som ett indirekt resultat av den oÈ kande
konkurrenskraften eller om man mot bakgrund av sysselsaÈ ttningsmaÊ let i staÈ llet haÊ ller paÊ att
utarbeta nya kriterier foÈ r kommissionens ingripande, vilket antyddes vid toppmoÈ tet i
Luxemburg.

3.9 NoÈ dvaÈndigheten av en modernisering av verktygen och foÈ rfarandena gaÈller ocksaÊ liberaliser-
ingen av offentliga tjaÈnster, daÈr balansen mellan marknaden och medborgarnas tillgaÊng till
dessa tjaÈnster ytterligare behoÈ ver staÈrkas i enlighet med artikel 7d i EG-foÈ rdraget (aÈndring
infoÈ rd genom AmsterdamfoÈ rdraget, oÈ .a.).

3.10 Ett kapitel som tidigare varit en angelaÈgenhet foÈ r medlemsstaterna, men som i dag aÈr av stort
intresse i och med infoÈ randet av den gemensamma valutan och en oÈ kad konkurrens aÈr skatter
och sociala avgifter. Vissa stater kraÈver en samordning. KommitteÂn anser att det utan en saÊdan
kan uppstaÊ en allvarlig snedvridning av konkurrensen och en utveckling av skattetrycket saÊ att
det gynnar oÈ kade avgifter paÊ arbete och i staÈ llet saÈnker avgifterna paÊ ekonomisk avkastning.

3.11 I varje fall visar dessa nya omraÊden i gemenskapens politik att en breddning av trepartsdialogen
mellan alla beroÈ rda parter om EU:s social- och industripolitik blir alltmer noÈ dvaÈndig, ocksaÊ fraÊn
konkurrenssynpunkt.

3.12 Europeiska unionens konkurrenspolitik boÈ r vara ett levande instrument anpassat till
marknaden och marknadsutvecklingen, och man boÈ r daÈrfoÈ r genomfoÈ ra analyser och fatta
saÊdana beslut som kan bidra till att moÈ ta de nya kraven (naÊgot kommissionen sjaÈ lv framhaÊ ller i
punkt 2.3). Som exempel vill vi framhaÊ lla koncentrationen inom sektorn foÈ r distribution av
konsumentprodukter och det ekonomiska beroendefoÈ rhaÊ llande som denna situation skapar foÈ r
industrin, situationen inom foÈ rsvarsindustrin samt vissa avtal mellan yrkesgrupper om
minimiavgifter. AÈ ven om dessa sektorer innehaÊller kaÈnsliga aspekter kan de paÊverka den
allmaÈnna konkurrenskraften.

3.13 Efter McDonnell Douglas/Boeing-affaÈren har problemet med internationella kontroller av
vissa raÊvaror och naÊgra andra sektorer foÈ r avancerad teknik ocksaÊ dykt upp i maÊnga andra
sektorer. En global konkurrenspolitik kraÈver ocksaÊ internationella kontrollinstrument.
KommitteÂn uppmanar kommissionen att fortsaÈtta de paÊgaÊende foÈ rhandlingarna i denna
riktning.

3.14 Inom vissa tekniksektorer i ekonomiska zoner utanfoÈ r Europa tillaÈmpas mycket mer
omfattande och varierande rutiner foÈ r offentligt stoÈ d aÈn inom EU. KommitteÂn anser att
kommissionen boÈ r oÈ vervaÈga att skaffa liknande industripolitiska instrument foÈ r att undvika att
europeisk industri missgynnas i dessa ekonomiskt strategiska sektorer (rymd, foÈ rsvar, flyg) med
en global marknad.
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4. SaÈrskilda kommentarer

4.1 I flera yttranden 277 (statligt stoÈ d, regler foÈ r vertikala begraÈnsningar etc.) har kommitteÂn redan
tagit staÈ llning avseende enskilda raÈttsakter och meddelanden fraÊn kommissionen. FoÈ religgande
yttrande tar inte upp dessa, men bekraÈftar att de gaÈ ller. Det skall emellertid understrykas att de
initiativ som gaÈller lagstiftning (foÈ rordningar och direktiv) eller icke-bindande riktlinjer
(meddelanden) fraÊn kommissionen har hoÈ gre dignitet aÈn de som roÈ r raÈ ttspraxis, vilket
rekommenderats av kommitteÂn i tidigare yttranden 278.

4.2 Det foÈ religger en tendens att decentralisera en del av konkurrenspolitiken till nationella
myndigheter. KommitteÂn stoÈ der denna tendens som syftar till att undvika en anhopning av
aÈrenden i Bryssel, men anser likvaÈl att detta boÈ r medfoÈ ra en harmonisering av reglerna och
inraÈttandet av konkurrensmyndigheter i alla medlemslaÈnder, med samma grundlaÈggande
befogenheter som kommissionen tillerkaÈnns i foÈ rdragen. MedlemslaÈnderna boÈ r se till att
decentraliseringen inte leder till en foÈ rvirrad och inkonsekvent tillaÈmpning av lagstiftningen.

4.3 I detta sammanhang vill kommitteÂn paÊpeka att det meddelande fraÊn kommissionen som naÈmns
i punkt 12 i rapporten inte aÈr bindande i medlemsstaterna, varfoÈ r man boÈ r vara ytterst
uppmaÈrksam paÊ de aÈrenden daÈr nationella myndigheter inte foÈ rfogar oÈ ver laÈmpliga instrument
foÈ r att kunna efterleva den europeiska lagstiftningen.

4.3.1 I detta avseende maÊste, enligt kommitteÂns aÊsikt, de nya foÈ rslagen till foÈ rordning och den politik
som roÈ r genomgripande begraÈnsningar i stoÈ rre utstraÈckning betona marknadsinformation aÈn
abstrakta juridiska definitioner.

4.4 KommitteÂn betonar behovet av att inleda ett brett program foÈ r modernisering av reglerna och
omforma kommissionens och domstolens praxis till lagstiftning, i syfte att erbjuda de
europeiska medborgarna ett praktiskt system med full insyn och att goÈ ra det moÈ jligt foÈ r
kandidatlaÈnderna att snabbt anpassa sig. I detta haÈnseende maÊste kommissionens foÈ rslag
vaÈ lkomnas, saÈrskilt det som gaÈ ller kontrollfoÈ rfaranden och godkaÈnnande av olagligt statligt
stoÈ d, eftersom det anvisar en metod foÈ r att raÊda bot paÊ skillnaderna i medlemsstaternas
handelslagstiftning.

4.5 Mot bakrund av vad som anfoÈ rts ovan och av kommissionens staÈ llningstaganden maÊste det
daÈremot goÈ ras en grundlig studie av skatter och sociala avgifter, som syftar till att utarbeta ett
foÈ rslag till konkurrensbestaÈmmelser roÈ rande den ºuppfoÈ randekodexº som kommissionen
nyligen aviserat. KommitteÂn aÈr beredd att aÊ sin sida bidra till denna debatt, som den hoppas
snabbt skall utmynna i konkreta resultat.

4.6 Beslutstiderna aÈr ibland foÈ r laÊnga. KommitteÂn understryker daÈrfoÈ r behovet att faststaÈ lla
tvingande tidsfrister foÈ r antagandet av beslut inom denna politiks samtliga tillaÈmpnings-
omraÊden.

277 ºStatligt stoÈ dº, EGT C 129, 27.4.1998,
ºKonkurrenspolitik/Vertikala begraÈnsningarº, EGT C 296, 29.9.1997,
ºStoÈ d till varvsindustrinº, EGT C 129, 27.4.1998,
ºFoÈ rsvarsindustrinº, EGT C 284, 14.9.1998,
ºGroÈ nbok om offentlig upphandlingº, EGT C 287, 22.9.1997.

278 ºStatligt stoÈ dº, EGT C 129, 27.4.1998,
ºKonkurrenspolitik/Vertikala begraÈnsningarº, EGT C 295, 29.9.1997.
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4.7 BetraÈffande statistiken noterar kommitteÂn att aÈrendena roÈ rande anmaÈlningar av koncentra-
tioner har oÈ kat jaÈmfoÈ rt med 1996, medan antalet oÈ vertraÈdelser minskat. Det motsatta
foÈ rhaÊ llandet gaÈ ller foÈ r det statliga stoÈ det. Detta beror uppenbarligen paÊ de allt snabbare
ekonomiska processerna, men man kan aÈndaÊ fraÊga sig om problemen med det statliga stoÈ det
borde ses oÈ ver, saÈrskilt mot bakgrund av den nya reglerna som foÈ rhoppningsvis kommer att
antas snarast.

4.8 NaÈr det gaÈ ller det regionala statsstoÈ d som behandlas under foÈ rdragets artikel 92.3 noterar
kommitteÂn att kommissionen foÈ reslaÊr att de omraÊden som aÈr beraÈttigade till strukturfondsstoÈ d
under maÊlen I och II boÈ r vara desamma som de omraÊden som stoÈ ds av medlemsstaterna. Vi kan
godta att detta boÈ r vara fallet i allmaÈnhet, men konstaterar ocksaÊ att oÈ kat nationellt stoÈ d kan bli
en naturlig konsekvens av att koncentrationsgraden hoÈ js i tillaÈmpningen av EU:s strukturstoÈ d;
kommitteÂn vill daÈrfoÈ r betona att regionalt statsstoÈ d under artikel 92.3 aÈr ett separat nationellt
ekonomisk-politiskt instrument som en medlemsstat boÈ r kunna utnyttja efter eget gottfinnande
naÈr det gaÊr att belaÈgga relevanta motiv foÈ r detta.

4.9 I detta haÈnseende faÊr man inte foÈ rtiga det faktum att det med nuvarande regler och trots
kommissionens stora anstraÈngningar raÊder stor obalans vad gaÈller det statliga stoÈ det, vilket
gynnar de stoÈ rre laÈnderna.

4.10 I enlighet med aÊrsrapporten 279 publicerade kommissionen i november 1998 en ram foÈ r
yrkesutbildningsstoÈ det, som faststaÈ ller nya regler och foÈ rfaranden med tanke paÊ att visst
utbildningsstoÈ d kan likstaÈ llas med statligt stoÈ d. Kommissionens text infoÈ r det vaga begreppet
ºutbildning i foÈ retagets intresseº.

4.11 I informationssamhaÈllet, daÈr livslaÊng utbildning aÈr mycket betydelsefull, skulle en minskning
eller ett foÈ rsvaÊrande av arbetstagarnas utbildning, tvaÈrtemot de sysselsaÈ ttnings- och utbild-
ningsmaÊlsaÈ ttningar som formulerats av Europeiska raÊdet vid olika toppmoÈ ten, kunna goÈ ra det
svaÊrare att uppfylla aÊ tagandena fram till 1999 aÊrs slut; det sista aÊret i den aktuella
programplaneringsperioden foÈ r strukturfonderna.

4.12 Dessutom boÈ r man verka foÈ r en kvalitativ foÈ rskjutning av det offentliga stoÈ det mot horisontella
maÊ l, saÊsom forskning, smaÊ och medelstora foÈ retag och yrkesutbildning, liksom en minskning av
det statliga stoÈ det till foÈ rvaltningen.

4.13 Det nyligen ingaÊngna avtalet med de amerikanska konkurrensmyndigheterna vaÈlkomnades av
kommitteÂn. LikvaÈl aÊ terstaÊr att paÊ OECD- och WTO-nivaÊ straÈva mot regler som verkligen aÈr
internationella samt en effektiv tillaÈmpning av dessa.

4.14 FoÈ r att kunna loÈ sa sina allt mer omfattande uppgifter paÊ detta omraÊde, borde kommissionen
skapa foÈ rutsaÈttningar foÈ r forskning i aÈmnet, baÊde internt och genom att stoÈ dja saÈrskild forskning
externt.

4.15 UtoÈ ver aÊrsrapporten, som tycks bli alltmer vaÈrdefull foÈ r anvaÈndarna, boÈ r man ocksaÊ oÈ ka
informationsfloÈ det under aÊret foÈ r att illustrera saÈrskilt betydande initiativ och foÈ r att sprida
kaÈnnedom om de studier som utfoÈ rts foÈ r att definiera de viktigaste exemplen.

279 Se punkt 293.
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4.16 KommitteÂ n aÈ r oÈ vertygad om att det kommer att bli mycket svaÊ rt att introducera
medlemslaÈndernas konkurrenspolitik i kandidatlaÈnderna, trots kommissionens anstraÈngningar
paÊ omraÊdet. Om denna politik skulle genomfoÈ ras alltfoÈ r rigoroÈ st, skulle det faÊ dramatiska
sociala konsekvenser. Om den aÊ andra sidan inte skulle genomfoÈ ras, skulle konkurrensen i stor
utstraÈckning snedvridas. Det behoÈ vs daÈrfoÈ r en oÈ vergaÊngsfas som beaktar inte bara de
ekonomiska aspekterna, utan ocksaÊ de sociala aspekterna av utvidgningen inom denna sektor.

4.17 Vad gaÈller WTO-foÈ rhandlingarna och de bilaterala avtalen maÊste haÈnsyn tas till ILO-
konventionerna om arbetsvillkoren, som maÊste vara kopplade till internationella handels-
bestaÈmmelser.

Bryssel den 27 januari 1999

Ekonomiska och sociala kommitteÂns ordfoÈ rande
Beatrice Rangoni Machiavelli

Ekonomiska och sociala kommitteÂns generalsekreterare
Patrick Venturini

2. Komission vastaus talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon aiheesta ºXXVII
kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997)º

XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1997) Ð
SEC (1998) 636 lopullinen

EsittelijaÈ : Mario Sepi

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto Komission kanta

1. Johdanto

1.1 Talous- ja sosiaalikomitea on erityisen tyytyvaÈ inen
siihen, ettaÈ XXVII kilpailupolitiikkaa kaÈsittelevaÈ
kertomus alkaa komission jaÈ senen Karel Van
Miertin esipuheella, jossa kaÈ sitellaÈ aÈ n alan
naÈkymiaÈ , roolia ja yleisiaÈ tavoitteita.

1.2 Komitea on aina suhtautunut myoÈ nteisesti
komission toimiin kilpailupolitiikan alalla EU:n
talouspolitiikan yleistavoitteiden toteuttamisvaÈ li-
neenaÈ , ei niinkaÈaÈn tavoitteena sinaÈnsaÈ .

Komissio yhtyy talous- ja sosiaalikomitean kantaan,
jonka mukaan kilpailupolitiikka vaikuttaa osaltaan
yhteisoÈ n yleisten talouspoliittisten tavoitteiden
toteuttamiseen.

1.3 Komitea on korostanut kilpailupolitiikkaa
koskevista kertomuksista antamissaan monissa
aiemmissa lausunnoissa, ettaÈ kilpailupolitiikan
yhteydessaÈ on vaÈ ltettaÈvaÈ liian oikeudellisia ja
muodollisia naÈkemyksiaÈ , ja pyrittaÈvaÈ tukemaan
nykyistaÈ enemmaÈn talouselaÈmaÈn ja eurooppalaisen
yhteiskunnan dynamiikkaa.

Komissio on ottanut huomioon taÈmaÈn pyynnoÈ n ja on
vuodesta 1995 alkaen laatinut kertomuksensa niin, ettaÈ
siihen sisaÈ ltyy poliittissaÈvyisempi ja epaÈvirallisempi
osuus. On kuitenkin pidettaÈvaÈ mielessaÈ , ettaÈ kilpailu-
politiikka muodostuu paÈaÈasiassa kilpailua suojelevien
oikeudellisten saÈaÈntoÈ jen soveltamisesta. Sen vuoksi
kertomuksessa on sovitettava yhteen tarve
avoimuuteen ja tarkkuuteen, mikaÈ voi toisinaan johtaa
viralliseen saÈvyyn.
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1.4 NaÈin ollen on korostettava uutta toimintatapaa,
joka ei komitean mielestaÈ ole vain muodollinen ja
jonka tarkoituksena ei ole vain tehdaÈ
kertomuksesta tiivistelmaÈ aÈ vastuussa olevien
elinten toiminnasta, vaan myoÈ s maÈ aÈ rittaÈ aÈ
naÈkymiaÈ , joiden puitteissa komissio aikoo toimia.

Komissio on tyytyvaÈ inen siihen, ettaÈ talous- ja sosiaa-
likomitea on ottanut Karel Van Miertin esipuheen
myoÈ nteisesti vastaan. Komitea on selvaÈsti havainnut
taÈmaÈn uudistuksen tavoitteen, joka on kilpailupolitiikan
liittaÈminen yhteisoÈ n suuriin tavoitteisiin.

Komitea korostaa, ettaÈ komission on otettava erityisesti
huomioon markkinoiden maailmanlaajuistuminen.
MyoÈ s komissio on vakuuttunut taÈ staÈ . Sen vuoksi
seuraavan kertomuksen esipuheessa kaÈ sitellaÈ aÈ n
komission kansainvaÈ listaÈ toimintaa kilpailupolitiikan
alalla.

1.5 Komitea uskoo, ettaÈ taÈmaÈ on taÈrkeaÈ viesti talouden
toimijoille ja yleisemmin Euroopan kansalaisille,
jotka voivat ottaa sen huomioon valinnoissaan.

Ks. 1.4

1.6 TaÈ maÈ n kaltainen laÈ hestymistapa on toisaalta
vaÈ lttaÈ maÈ toÈ n aikana, jolloin taloudellisessa
integraatiossa ollaan ottamassa suuri edistysaskel
EMUun, mikaÈ merkitsee sisaÈmarkkinoiden lop-
puunsaattamista, samalla kun EU:n laajentuminen
on naÈkoÈ piirissaÈ .

Ks. 1.4

1.7 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on yhtaÈ taÈrkeaÈaÈ , ettaÈ komissio
jatkaa lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n muokkaamista, jotta peru-
stamissopimusta sovelletaan tehokkaammin ja
yhdenmukaisemmin.

1.8 Komitea korostaa myoÈ s taÈ ssaÈ kohden, ettaÈ
markkinoiden maailmanlaajuistuminen on yhaÈ
taÈrkeaÈmpaÈaÈ tietyille tuotteille ja palveluille, mikaÈ
on otettava entistaÈ paremmin huomioon
arvioitaessa perustamissopimuksen artikloiden
tehokasta soveltamista, sillaÈ maailmanlaajuistumi-
nen oli vasta alkamassa, kun perustamissopimuk-
sen artikloja laadittiin.

Ks. 1.4

1.9 TaÈmaÈn vuoksi komission on otettava huomioon
maailmanmarkkinoilla toimivat eurooppalaiset
yritykset, ja lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ sovellettaessa on
otettava huomioon laajentunut toimintaympaÈristoÈ .

Ks. 1.4

1.10 Komitea korostaa, ettaÈ sen antaman lausunnon ja
komission kertomuksessa kuvattujen tapahtumien
vaÈlinen aika on liian pitkaÈ . NaÈ in ollen komitea
toivoo, ettaÈ komission kertomuksen julkaisemisen
ja komitean lausunnon antamisen vaÈlistaÈ aikaa
lyhennetaÈaÈn, jotta lausunnolla on ajoissa tehokas
vaikutus muihin toimielimiin.

Komissio muistuttaa, ettaÈ edeltaÈvaÈn vuoden kertomus
annetaan yleensaÈ seuraavan vuoden maaliskuun lopussa
tai huhtikuun alussa ja toimielimille toimitetaan
jaÈ ljennoÈ s kertomuksesta vaÈ littoÈ maÈsti. Olisi vaikeaa
tuottaa kertomus aikaisemmin erityisesti yksikoÈ iden
vaÈlisten lausuntokierrosten ja kaÈaÈntaÈmisen vaatiman
ajan vuoksi.

2. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

2.1 Kuten jo mainittiin, kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus alkaa komission jaÈ senen Karel Van
Miertin poliittisluontoisella esipuheella, jossa
koros te taan ki lpa i lupol i t i ikan ja EU:n
taloudellisten yleistavoitteiden suhdetta.

Vastaus sama kuin kohtiin 1.4±1.9.

2.2 Kertomuksessa pannaan merkille Amsterdamin
sopimuksen tarjoamat uudet puitteet ja etenkin
uusi 7 d artikla, joka kaÈsittelee yleistaÈ taloudellista
etua koskevia palveluja ja niiden merkitystaÈ
edistettaÈessaÈ taloudellista ja sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta.

Komissio ottaa huomioon taÈmaÈn naÈkoÈ kohdan.

2.3 Komissio korostaa, ettaÈ on uudistettava kilpailu-
politiikkaa, joka on suurimmalta osaltaan ºlaadittu
yhteismarkkinoiden alkuaikoinaº.
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2.4 Kilpailurajoituksia koskevan politiikan osalta
komissio korostaa kertomuksessaan kilpailun
vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikan ajan-
mukaistamista, joka on maÈaÈraÈ toteuttaa vuonna
1998 konkreettisin lainsaÈaÈdaÈntoÈ toimin, sekaÈ hori-
sontaalisten sopimusten alalla juuri aloitettua
tarkistamista. Toimilla on kolme tavoitetta:
lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n mukauttaminen ja tehostaminen,
avoimuus sekaÈ laÈheisyysperiaate.

2.5 Yrityskeskittymien suhteen kertomuksessa
viitataan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89
muuttamiseen, jolla yksinkertaistetaan ja
tehostetaan asetusta etenkin maÈaÈrittaÈmaÈ llaÈ uusi
kaÈ site ºyhteisyritysº sekaÈ korostamalla rajat
ylittaÈ viin keskittymiin sovellettavaa yhden
toimivaltaisen viranomaisen periaatetta.

2.6 Komitea korostaa sen uuden tiedonannon
taÈ rkeyttaÈ , jossa maÈaÈ ritellaÈaÈn vaÈhaÈmerkityksiset
sopimukset, joiden vaikutukset eivaÈt tavallisesti
kuulu EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1
kohdan maÈaÈraÈysten soveltamisalaan.

2.7 Uutena laÈhtoÈ kohtana ovat myoÈ s komission ja
jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteistyoÈ taÈ
koskevat perusteet ja kaÈytaÈnnoÈ n ohjeet, joissa
vahvistetaan ºyksi toimivaltainen viranomainenº
-periaate.

2.8 Komission toimet valtiontukien suhteen ovat
olleet merkittaÈviaÈ , ja se on tehnyt horisontaalisia
valtiontukia koskevan asetusehdotuksen sekaÈ
vuonna 1998 julkaistun ehdotuksen valtiontukiin
sovellettavista menettelyistaÈ . Komissio on
julkaissut valtiontukia kaÈsittelevaÈn tiedonannon,
jonka mukaan ºvaltiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamista
(verotuksellisiin toimenpiteisiin noudatettavaan
politiikkaan) on selvennettaÈ vaÈ ja lujitettava
kilpailun vaÈaÈ ristymisen vaÈhentaÈmiseksi yhteis-
markkinoillaº.

Komissio tarkentaa, ettaÈ mainitussa tiedonannossa
kaÈsitellaÈaÈn erityisesti valtiontukisaÈaÈntoÈ jen soveltamista
yritysten vaÈ litoÈ ntaÈ verotusta koskeviin toimenpiteisiin.

2.9 Komission mukaan EU:n laajentuminen johtaa
vaÈ istaÈ maÈ ttaÈ suuriin vaikeuksiin valtiontukien
valvonnassa.

2.10 ºValvontatoimintaº oli vuonna 1997 erityisen
vilkasta. Komissio kaÈsitteli 1338 tapausta, eli 92
enemmaÈn kuin vuonna 1996. Kasvu oli merkittaÈvaÈ .
Vaikka valtiontukitapaukset ovat saÈ ilyneet
suureksi osaksi ennallaan, keskittymiin liittyvaÈ t
tapaukset ovat lisaÈaÈntyneet 31%. Ratkaisuun
paÈaÈstiin kaiken kaikkiaan 1165 tapauksessa.

YhteisoÈ n valvontaan kuuluvien yrityskeskittymien
maÈ aÈ raÈn kasvu vahvistui entisestaÈ aÈn vuonna 1998,
jolloin paÈaÈtoÈ ksiaÈ tehtiin ennaÈtysmaÈaÈraÈ (65 prosenttia
enemmaÈn kuin edellisenaÈ vuonna). TaÈmaÈ osoittaa
jaÈ lleen, kuinka taÈ rkeaÈaÈ on komission soveltamien
saÈ aÈ ntoÈ jen ja tarkoitukseen varattujen varojen
mukauttaminen taloudellisen ympaÈ ristoÈ n nopeaan
kehitykseen.

2.11 Komissio korostaa useaan otteeseen julkisten
palvelujen vapauttamisesta saavutettuja tuloksia,
ºjotta yleishyoÈ dylliset palvelut olisivat kaikkien
unionin kansalaisten ulottuvillaº. EdistystaÈ on
tapahtunut etenkin liikenteen ja televiestinnaÈn
aloilla. Keskeinen ongelma tulevaisuudessa on
energia-alan liberalisointi.

Talous- ja sosiaalikomitea ilmaisee taÈ ssaÈ kohdassa
taÈsmaÈlleen komission naÈkoÈ kannan.
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2.12 KansainvaÈlisten suhteiden alalla komissio korostaa
kertomuksessaan kahta merkittaÈvaÈaÈ ongelmaa,
jotka ovat kilpailulainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kaÈyttoÈ oÈ notto
EU:n jaÈsenyyttaÈ hakeneissa maissa sekaÈ yhteistyoÈ
yhteisoÈ n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomais-
ten, etenkin Yhdysvaltojen antitrustikomission
(Antitrust Commission) kanssa.

Komissio on todellakin sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ suhteet KIE-
maihin ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisiin (eli
oikeusministerioÈ oÈ n ja Federal Trade Commissioniin)
ovat merkittaÈvaÈssaÈ asemassa. YhteistyoÈ Yhdysvaltojen
kanssa taÈ llaÈ alalla on ollut tiivistaÈ ja tuottoisaa ja se on
edistaÈ nyt useiden vaikeiden asioiden ratkaisua.
Komissio on saÈaÈnnoÈ llisesti raportoinut neuvostolle ja
Euroopan parlamentille taÈmaÈn jatkuvan yhteistyoÈ n
hyvistaÈ tuloksista kertomuksissa, joista ensimmaÈinen
kattaa ajanjakson 10.4.1995 (vuoden 1991 sopimuksen
voimaantulopaÈ ivaÈ )±30.6.1996, toinen ajanjakson
1.7.1996±31.12.1996 ja kolmas ajanjakson 1.1.1997±
31.12.1997.

3. YleistaÈ

3.1 Poliittisluontoisessa johdannossa korostetaan
paÈaÈosasto IV:n toimia, joilla pyritaÈaÈn kilpailupoli-
tiikan avulla myoÈ s EU:n yleisiin sosiaalisiin
tavoitteisiin, mutta siitaÈ ilmenee myoÈ s se, ettaÈ
taÈ taÈ naÈ koÈ kohtaa lienee aiemmin toisinaan
laiminlyoÈ ty. Vaikka komitea taÈ hdentaÈ aÈ kin
paÈaÈosasto IV:n suuria ansioita Euroopan kansan-
talouksien ja yhteiskunnan ajanmukaistamisessa,
josta myoÈ s kuluttajat ovat hyoÈ tyneet, se on
toisaalta havainnut liiallista kaavamaisuutta ja
kehottaa lisaÈksi komissiota tekemaÈaÈn toimintansa
tuloksia tunnetuiksi suuren yleisoÈ n keskuudessa.

Komissio arvelee talous- ja sosiaalikomitean
kaÈsittaÈneen asian vaÈaÈrin. Komissio on kilpailupolitiik-
kansa yhteydessaÈ aina pyrkinyt saavuttamaan yhteisoÈ n
yleiset sosiaaliset tavoitteet. Sen ensisijaisena
tavoitteena on varmistaa, ettaÈ eurooppalaiset
kuluttajat hyoÈ tyvaÈ t dynaamisen kilpailun tuomista
eduista, kuten alhaisemmista hinnoista, teknisistaÈ
innovaatioista tai tavaroiden ja palvelujen tarjonnan
monipuolisuudesta. Auttamalla vahvistamaan
Euroopan talouden kilpailukykyaÈ yhteisoÈ n kilpailupoli-
tiikka auttaa myoÈ s luomaan tai saÈ ilyttaÈmaÈaÈn pysyviaÈ
tyoÈ paikkoja.

Talous- ja sosiaalikomitea toteaa ajanmukaistamispyr-
kimyksiin liittyvaÈn liiallista kaavamaisuutta. Komissio ei
voi muuta kuin kiistaÈaÈ taÈmaÈn arvion sen viime vuosien
pyrkimyksistaÈ laÈhentaÈaÈ lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈaÈn taloudelliseen
ympaÈristoÈ oÈ n. NaÈ istaÈ pyrkimyksistaÈ ovat esimerkkejaÈ de
minimis -tiedonanto ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia
koskevan politiikan tarkistus. On totta, ettaÈ
ºmuodollinenº kehys on edelleen olemassa, sillaÈ
komission on toiminnassaan otettava huomioon peru-
s tamissopimusten maÈ aÈ raÈ ykset , asetukset ja
oikeuskaÈytaÈntoÈ .

Lopuksi talous- ja sosiaalikomitea kehottaa komissiota
parantamaan tiedotustoimintaansa. Vuosikertomuksen
lisaÈ ksi komissio julkaisee neljaÈ kertaa vuodessa
erityislehden (Competition Policy Newsletter), antaa
saÈ aÈ nnoÈ llisesti lehdistoÈ tiedotteita, jotka julkaistaan
Internet-sivulla, ja julkaisee paÈaÈ toÈ ksensaÈ Euroopan
yhteisoÈ jen virallisessa lehdessaÈ . Komission edustajat ja
ensisijassa kilpailuasioista vastaava komission jaÈ sen
ottavat vastaan useita kutsuja, joissa heitaÈ pyydetaÈaÈn
puhumaan kilpailupolitiikasta. Komissio haluaisikin
tietaÈaÈ , millaista uutta tiedotustoimintaa talous- ja
sosiaalikomitea vielaÈ suosittelisi?

3.2 Johdannossa todetaan, ettaÈ EMU, ja lisaÈ ttaÈkoÈ oÈ n
taÈ haÈ n yhtenaÈ ismarkkinat, johtavat talouden
rakenteiden laajaan muutokseen. Se lisaÈ aÈ
vaÈaÈ jaÈaÈmaÈttaÈ yrityskeskittymiaÈ , mikaÈ ei suinkaan
aina ole kielteistaÈ Euroopan kilpailukyvylle maail-
manlaajuistuneilla markkinoilla. TaÈmaÈn vuoksi
valvontaa on tiukennettava kuluttajille ja
markkinoiden muille toimijoille koituvien
haittojen estaÈmiseksi.

Komitean havaintoa tukee kehitys vuonna 1998, jolloin
sekaÈ valvottujen keskittymaÈhankkeiden kokonaismaÈaÈraÈ
ettaÈ myoÈ s kilpailuongelmia aiheuttaneiden ja siten
perusteellisen tutkimuksen aloittamiseen tai korjaustoi-
menpiteiden maÈaÈraÈaÈmiseen tutkimuksen ensimmaÈisessaÈ
vaiheessa johtaneiden keskittymien maÈaÈraÈ on noussut.

KONK. RAP. 1998

410 TILLAÈ MPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN



3.3 Komitea korostaa, ettaÈ tulevien vuosien sisaÈ iset
(EMU, yhtenaÈ ismarkkinat jne.) ja ulkoiset
(laajentuminen, kansainvaÈ linen yhteistyoÈ )
muutokset vaativat harkitsemaan uusien
tehtaÈ vien ja niiden hoitamiseen tarvittavien
varojen suhdetta, sillaÈ uudet tehtaÈvaÈ t ja nykyisten
tehtaÈ vien kasvava monimutkaisuus vaativat
aiempaa laajempia toimintaedellytyksiaÈ .

Komissio on hyvin tietoinen uusista haasteista, joihin
sen yksikoÈ iden on vastattava huolimatta siitaÈ , ettaÈ uusia
voimavaroja saadaan rajoitetusti.

3.4 Komitean mielestaÈ taÈ ssaÈ tilanteessa tarvitaan
neljaÈnlaisia uudistuksia: TyoÈ n organisointia on
tehostet tava, Euroopan unionin tasol la
kaÈsiteltaÈvaÈ t tapaukset on valittava soveltuvalla
tavalla, toimivaltaa on hajautettava jaÈsenvaltioi-
den viranomaisi l le ja lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ aÈ on
selkeytettaÈvaÈ ja yhdenmukaistettava.

Komissio kannattaa talous- ja sosiaalikomitean
ehdottamia uudistuksia, varsinkin koska komissio on
jo aloittanut niiden tutkimisen tai taÈytaÈntoÈ oÈ npanon.
TyoÈ n organisoinnin alalla komissio mukauttaa
rakenteitaan jatkuvasti vastaamaan valvontatarpeita,
mistaÈ tuoreimpia esimerkkejaÈ ovat toisen valtiontukia
kaÈsittelevaÈn linjan ja kartelliyksikoÈ n perustaminen.
MitaÈ tulee kaÈsiteltaÈvaÈksi otettaviin asioihin, komissio
on de minimis -tiedonantonsa ja vertikaalisia kilpailun-
rajoituksia koskevan politiikkansa tarkistuksen avulla
keskittaÈnyt valvontansa sellaisiin asioihin, joihin liittyy
selvaÈ yhteisoÈ n etu. Komissio on pyytaÈnyt jaÈsenvaltioi-
den kilpailuviranomaisia osallistumaan aktiivisemmin
hajauttamisprosessiin tiedonannossaan komission ja
kansallisten viranomaisten vaÈ lisestaÈ yhteistyoÈ staÈ .
Parantaakseen avoimuutta ja yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n
johdonmukaisuutta komissio on viime vuosina yksin-
kertaistanut oikeudellisia vaÈ lineitaÈaÈn ja selventaÈnyt
paÈ aÈ toÈ ksentekomenettelyaÈ aÈ n tiedonannoilla (esim.
sulautuma-asetuksen tarkis tukseen l i i t taÈ vaÈ t
tiedonannot tai telealan vapauttamiseen liittyvaÈ t
tiedonannot). Komissio on tietoinen siitaÈ , ettaÈ
parannuksia tarvitaan vielaÈ , ja esittaÈaÈ ehdotuksia
vuoden 1999 aikana.

3.5 NykyistaÈ tehokkaampi valvonta on vaÈlttaÈmaÈtoÈ n,
vaikkakaan ei riittaÈvaÈ edellytys, jotta varmistetaan
ºhintojen yhtenaÈ istaÈminen alaspaÈ inº. Euroopan
kansalaiset ja kuluttajat odottavat taÈ taÈ etua
rahaliitosta.

Komissio on komitean kanssa samaa mieltaÈ .
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3.6 Komitea kiinnittaÈaÈ komission huomiota myoÈ s
siihen, ettaÈ yrityskeskittymien ja fuusioiden
ennakoitu lisaÈaÈntyminen vaatii vaÈ istaÈmaÈttaÈ uusia
lakeja sekaÈ vaÈ lineitaÈ , joilla hillitaÈaÈn rakennemuu-
toksen sosiaalisia seurauksia. Yhteisen rahan
kaÈyttoÈ oÈ notto saattaa helpottaa myoÈ s (avointen tai
salattujen) kartellien perustamista, joten taÈtaÈ on
valvottava.

EMUn luomista mahdollisesti haÈ iritsevien kartellien
valvonnan alalla komissio on viime kuukausien aikana
tiukentanut otettaan maÈaÈraÈten sakkoja useille hintakar-
telleille ja muille kaupallisille sopimuksille. Komissio on
myoÈ s perustanut uuden kartelleja kaÈsittelevaÈn yksikoÈ n.

Komission mielestaÈ toiminnan lisaÈaÈntyminen yrityskes-
kittymien valvonnan alalla vaatii ennen kaikkea
henkiloÈ stoÈ n lisaÈaÈmistaÈ tai yksikoÈ iden uudelleenorgani-
sointia eikaÈ niinkaÈaÈn uusien lakien saÈaÈ taÈmistaÈ kuten
komitea ehdottaa. Sulautuma-asetus muodostaa
tehokkaan vaÈ lineen sulautumien ja yrityskauppojen
valvomiseksi ennakolta, varsinkin vuonna 1997
toteutetun tarkistuksen lisaÈ ttyaÈ joustavuutta
tutkimuksen ensimmaÈ isen vaiheen aikaisten
sitoumusten ja korjaustoimenpiteiden alalla. Asetusta
voidaan tarvittaessa vielaÈ parantaa, varsinkin
jaÈ rkeistaÈ maÈ llaÈ ja yksinkertaistamalla menettelyjaÈ .
TaÈ maÈ on tavoitteena seuraavassa tarkistuksessa.
Komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset kaÈyvaÈt jo
keskusteluja asiasta.

Lopuksi komitea kehottaa luomaan sosiaalisia vaÈ lineitaÈ
yrityskeskittymien valvonnan yhteydessaÈ . Komissio
katsoo komitean tavoin, ettaÈ keskittymien olisi
hyoÈ dytettaÈ vaÈ kaikkia talouden toimijoita. TaÈ haÈ n
pyritaÈ aÈn asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa,
jossa saÈ aÈ detaÈ aÈ n, ettaÈ komission on pidettaÈ vaÈ
arviointinsa laÈhtoÈ kohtana perustamissopimuksen peru-
spaÈaÈmaÈaÈrien saavuttamista ja varsinkin taloudellisen ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista. Komissio
uskoo kuitenkin yhdenmukaiseen sulautuma-
asetukseen, jossa asetetaan etusijalle kilpailuanalyysi.
TaÈtaÈ ei asetettu kyseenalaiseksi asetuksen tarkistuksen
yhteydessaÈ .

3.7 Luxemburgin huippukokouksessa kehotettiin
t e h o k k a a n t y oÈ l l i s y y s p o l i t i i k a n v u o k s i
ºsuuntautumaan tukijaÈrjestelmiin, joissa suositaan
taloudell ista tehokkuutta ja tyoÈ l l isyyttaÈ
vaÈ aÈ ristaÈ maÈ ttaÈ kuitenkaan kilpailuaº. KyseisiaÈ
suuntaviivoja maÈ aÈ riteltaÈ essaÈ on taÈ rkeaÈ aÈ , ettaÈ
komissio muotoilee ehdotuksensa myoÈ s kilpailu-
politiikkaa ajatellen ja maÈaÈrittelee sopivat vaÈ lineet
suuntaviivojen noudattamiseksi.

Komissio on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ kilpailupolitiikan
olisi edistettaÈvaÈ osaltaan tyoÈ llisyyttaÈ . Kilpailukykyinen
teollisuus ympaÈ ristoÈ ssaÈ , jossa ei esiinny kilpailun
vaÈaÈ ristymistaÈ , on paras tae kestaÈvaÈstaÈ tyoÈ llisyyden
kehityksestaÈ .

3.8 Johdannossa todetaan taÈmaÈ tarve mainitsematta
kuitenkaan miten asiassa tulee edetaÈ . Erityisesti
jaÈ aÈ epaÈ selvaÈ ksi, aikooko komissio kaÈ sitellaÈ
kyseistaÈ tavoitetta kilpailukyvyn parantumisesta
aiheutuneena sivuvaikutuksena vai Ð kuten
Luxemburgin huippukokouksen perusteella
voidaan paÈaÈtellaÈ Ð valmisteleeko se tyoÈ llisyysta-
voitetta ajatellen uusia toimintaperusteita.

3.9 MyoÈ s julkisten palvelujen liberalisoinnin vaÈ lineitaÈ
j a m e n e t e l m i aÈ o n a j a n m u k a i s t e t t a v a .
Markkinoiden ja kansalaisten palvelusaatavuuden
vaÈlistaÈ tasapainoa on parannettava Amsterdamin
sopimuksen 7 d artiklan mukaisesti.

Komissio on talous- ja sosiaalikomitean kanssa samaa
mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ vapauttamisen yhteydessaÈ on otettava
huomioon tavoite, ettaÈ laadukkaita yleishyoÈ dyllisiaÈ
palveluja on kaikkien unionin kansalaisten saatavilla.
Komissio on johdonmukaisesti pyrkinyt taÈ haÈ n
tavoitteeseen. Se ei kuitenkaan pidaÈ uusien saÈaÈdoÈ sten
tai menettelyjen saÈaÈ taÈmistaÈ vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈnaÈ . Nykyiset
saÈ aÈ doÈ kset riittaÈ vaÈ t varmistamaan yleispalvelun ja
kilpailun vaÈ lisen tasapainon saÈ ilymisen. Erityisesti
telealalla tehty tyoÈ on esimerkki taÈstaÈ .
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3.10 A i e m m i n y k s i n o m a a n j aÈ s e n v a l t i o i d e n
toimivaltaan jaÈ tetty, mutta nyttemmin yhteisen
rahan ja lisaÈaÈntyneen kilpailun vuoksi erityisen
mielenkiintoinen seikka on verotus ja sosiaalitur-
vamaksut. Tietyt valtiot haluaisivat koordinoida
alan. Komitea on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ muutoin
saattaisikin syntyaÈ vakavia kilpailuvaÈaÈristymiaÈ , ja
verotus voisi kehittyaÈ kohti tyoÈ n verotuksen
lisaÈ aÈ mistaÈ ja paÈ aÈ omatulojen verotuksen
vaÈhentaÈmistaÈ .

Komissio yhtyy kantaan, jonka mukaan tietty
verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen yhdenmukaistami-
nen jaÈsenvaltioissa voisi edistaÈaÈ yhteismarkkinoiden
moitteetonta toimintaa. TaÈssaÈ yhteydessaÈ on erityistaÈ
merkitystaÈ kaÈytaÈnnesaÈaÈntoÈ jaÈ kaÈsittelevaÈ llaÈ tyoÈ ryhmaÈ llaÈ .

3.11 Joka tapauksessa kyseisillaÈ yhteisoÈ n politiikan
uusilla aloilla on yhaÈ taÈ rkeaÈ mpaÈ aÈ laajentaa
kolmen keski s taÈ vuorop uhelua k aikkien
asianosaisten kesken siten, ettaÈ EU:n sosiaali- ja
teollisuuspolitiikassa otetaan huomioon myoÈ s kil-
pailunaÈkoÈ kulma.

Komission mielestaÈ on erittaÈ in hyoÈ dyllistaÈ kaÈ ydaÈ
muiden osapuolten kanssa vuoropuhelua uudesta
kehityksestaÈ kilpailupolitiikan alalla. Sen vuoksi
komissio antaa tyoÈ staÈaÈn saÈaÈnnoÈ llisesti kertomuksia
Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle,
jossa kaikki talous- ja sosiaalialan toimijat ovat
edustettuina.

3.12 Euroopan unionin kilpailupolitiikan tulee olla
markkinoiden ja niiden kehityksen rytmiaÈ
seuraava elinvoimainen vaÈ line, jonka avulla
t a r k k a i l l a a n m a r k k i n a - a n a l y y s e j aÈ j a
paÈaÈ toÈ ksentekoa niin ettaÈ pystytaÈaÈn toimimaan
uusissa olosuhteissa (kuten komissio itse toteaa
asiakirjansa kohdassa 2.3). EsimerkkeinaÈ voidaan
mainita kulutustavaroiden jakelun keskittyminen
ja sen aiheuttama taloudellinen riippuvuussuhde
teollisuuteen naÈ hden, puolustusteollisuuden
tilanne tai tietyt ammattiryhmien vaÈliset vaÈhim-
maÈistariffisopimukset. Vaikka kyseisillaÈ aloilla on
tiettyjaÈ herkkiaÈ naÈ koÈ kohtia, niillaÈ voi olla
vaikutuksia yleiseen kilpailukykyyn.

Euroopan kilpailupolitiikka pystyy kyllaÈ mukauttamaan
s aÈ aÈ d oÈ k s i aÈ aÈ n j a p aÈ aÈ t oÈ k s e n t e k o k aÈ y t aÈ n t oÈ aÈ aÈ n
markkinoiden kehityksen mukaisesti. TaÈstaÈ on useita
esimerkkejaÈ : hiljattain komissio otti huomioon liian
suuresta kysyntaÈvoimasta seurauksena olevat riskit
jakelualan keskittymien kaÈsittelyssaÈ ja vertikaalisia
k i lpai lunra jo i tuks ia koskevan pol i t i ikkansa
tarkistuksessa komissio pyrki ottamaan taloudelliset
arviointiperusteet paremmin huomioon pysyaÈkseen
laÈ hempaÈ naÈ todellista markkinatilannetta. Samoin
politiikka uusia ja monimutkaisia analyysiongelmia
aiheuttavan telealan vapauttamisen alalla tai kansain-
vaÈ lisellaÈ tasolla Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetut,
maailmanlaajuistumisen edellyttaÈmaÈ t naÈkoÈ kantojen
huomioonottamista koskevat sopimukset ovat hyvaÈ
osoitus komission mukautumiskyvystaÈ .

3.13 McDonnell Douglas/Boeing-tapauksen jaÈ lkeen
tiettyjaÈ raaka-aineita ja huipputeknologian aloja
koskeva kansainvaÈ lisen valvonnan ongelma on
ilmennyt muillakin aloilla. Maailmanlaajuinen
kilpailupolitiikka vaatii myoÈ s kansainvaÈ lisiaÈ val-
vontavaÈ lineitaÈ . Komitea kehottaa komissiota
jatkamaan kaÈynnissaÈ olevia neuvotteluja taÈmaÈn
pyrkimyksen mukaisesti.

MitaÈ tulee kansainvaÈ lisillaÈ markkinoilla millaÈ tahansa
alalla toimivien yksityisten yritysten vaÈlisiin hankkeisiin
(sopimukset, liittoutumat tai sulautumat), komissiolla
on edelleen lainkaÈyttoÈ valta (jos hankkeet toteutetaan
Euroopan unionin alueella) ja se soveltaa rajoituksetta
perustamissopimuksen kilpailusaÈaÈntoÈ jaÈ kuten se teki
asiassa Boeing/MDD. LisaÈksi komissio ajaa aktiivisesti
kansainvaÈ listen kilpailunrajoituksia koskevien
saÈaÈntoÈ jen luomista WTO:n puitteissa.

3.14 TietyillaÈ tekniikan aloilla yhteisoÈ n ulkopuolisissa
maissa julkisen tuen muodot ovat paljon laajempia
ja vaihtelevampia kuin EU:ssa. Komitean mielestaÈ
komission tulee pohtia tarvetta ottaa yhteisoÈ ssaÈ
kaÈ yttoÈ oÈ n samantyyppisiaÈ teollisuuspolitiikan
vaÈ lineitaÈ , jotta vaÈ ltetaÈ aÈ n eurooppalaisen
teollisuuden syrjiminen kyseisillaÈ teollisuudenal-
oilla, jotka ovat taloudellisesti strategisia (avaruus-
, puolustus- ja ilmailuteollisuus) ja joilla on
maailmanlaajuiset markkinat.

4. ErityistaÈ

4.1 Komitea on useissa lausunnoissaan (valtiontuet,
asetus vertikaalisista rajoituksista jne.) jo
maÈaÈritellyt kantansa komission esittaÈmiin saÈaÈdoÈ -
sehdotuksiin ja tiedonantoihin, eikaÈ taÈ ssaÈ
lausunnossa enaÈ aÈ puututa niihin. Komitea
korostaa kuitenkin, kuten jo aiemmissa
lausunnoissaan, ettaÈ komission tekemaÈt ºlainsaÈaÈ -
daÈnnoÈ llisetº aloitteet (asetukset ja direktiivit) tai
lainsaÈaÈdaÈntoÈ oÈ n liittyvaÈ t aloitteet (tiedonannot)
ovat oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ taÈrkeaÈmpiaÈ .
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4.2 On havaittavissa tietty pyrkimys siirtaÈaÈ osa kilpai-
lupolitiikasta jaÈsenvaltioiden kilpailuviranomais-
ten vastuulle. Komitea suhtautuu taÈ haÈ n
myoÈ nteisesti, jotta vaÈ ltetaÈaÈn asioiden kaÈsittelyn
kasaantuminen Brysseliin. Se on kuitenkin sitaÈ
mieltaÈ , ettaÈ saÈaÈntoÈ jaÈ on yhdenmukaistettava ja
kaikkiin jaÈsenvaltioihin on perustettava kilpailuvi-
ranomainen, jolla on samat toimivaltuudet kuin
komissiolla on perussopimusten perusteella. JaÈsen-
valt ioiden on huolehdittava si i taÈ , ettei
hajauttaminen aiheuta sekaannusta ja epaÈyhtenaÈ i-
syyttaÈ lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n soveltamisessa.

Komissio on samaa mieltaÈ siitaÈ , ettaÈ hajauttaminen on
toteutettava varovaisesti. Se toteaa tyytyvaÈ isenaÈ , ettaÈ
jaÈ senvaltioiden lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n yhdenmukaistaminen
yhteisoÈ n lainsaÈaÈdaÈnnoÈ n kanssa on jatkunut vuonna
1998. Tanskan ja Alankomaiden uudet, yhteisoÈ n
oikeuden kanssa yhdenmukaiset lait tulivat voimaan 1.
tammikuuta 1998. YhteisoÈ n saÈaÈntoÈ jaÈ laÈhellaÈ olevia
uusia lakeja on saÈaÈdetty Saksassa ja YhdistyneessaÈ
kuningaskunnassa. MyoÈ s Suomen uusi yrityskauppoja
koskeva lainsaÈaÈdaÈntoÈ noudattaa eurooppalaista mallia.
NaÈihin lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llisiin muutoksiin liittyy kyseisten
kilpailuviranomaisten toimivallan ja resurssien
lisaÈaÈminen.

4.3 Komitea huomauttaa, ettaÈ komission tiedonanto,
joka mainitaan asetusehdotuksen 12 kohdassa, ei
velvoita jaÈsenvaltioita mitenkaÈaÈn. TaÈmaÈn vuoksi
on kiinnitettaÈvaÈ erityistaÈ huomiota tapauksiin,
joissa jaÈ senvaltioiden viranomaisilla ei ole
kaÈ ytoÈ ssaÈ aÈ n asianmukaisia vaÈ lineitaÈ , joilla
k o n t r o l l o i d a y h t e i s oÈ n l a i n s aÈ aÈ d aÈ n n oÈ n
noudattamista.

Komissio muistuttaa, ettaÈ myoÈ s kansallisten kilpailuvi-
ranomaisten kanssa perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklan soveltamisessa tehtaÈ vaÈ aÈ yhteistyoÈ taÈ
koskevassa tiedonannossa saÈaÈdetaÈaÈn mekanismeista,
joiden tarkoituksena on vaÈ lttaÈaÈ eroja ja epaÈjohdonmu-
kaisuutta kartelleja ja maÈaÈraÈaÈvaÈaÈ asemaa koskevan
oikeuden soveltamisessa. Komissio vakuuttaa
komitealle valvovansa tarkkaavaisesti taÈ maÈ n
tiedonannon soveltamista erityisesti sellaisten
kansallisten viranomaisten suhteen, joilla ei
toistaiseksi ole 85 ja 86 artiklan soveltamisen
mahdollistavaa omaa lainsaÈaÈdaÈntoÈ aÈ .

4.3.1 Komitean mielestaÈ uusissa asetusehdotuksissa ja
vertikaalisiin rajoituksiin liittyvaÈssaÈ politiikassa on
painotettava markkinoilta saatavia tietoja
ennemminkin kuin abstrakteja oikeudellisia
maÈaÈritelmiaÈ .

Komission uuden vertikaalisia kilpailunrajoituksia
koskevan politiikan ja taÈmaÈn politiikan taÈytaÈntoÈ oÈ npa-
nosta annettujen asetusehdotusten taÈ rkeimpiaÈ
tavoitteita on nimenomaan lisaÈ taÈ markkinatietojen
merkitystaÈ .

4.4 Komitea korostaa, ettaÈ on kaÈ ynnistettaÈ vaÈ
laajamittainen saÈaÈntoÈ jen uudistusprosessi, jolla
tuetaan lainsaÈ aÈ daÈ nnoÈ llisesti komission toimia
sekaÈ yhteisoÈ n tuomioistuimen oikeuskaÈytaÈntoÈ aÈ .
NaÈin Euroopan kansalaisille tarjotaan kaÈytaÈnnoÈ n-
laÈheinen ja avoin jaÈrjestelmaÈ , johon jaÈsenvaltioeh-
dokkaat voivat mukautua nopeasti. TaÈ ssaÈ
yhteydessaÈ komitea arvioi myoÈ nteisesti etenkin
valvontamenettelyjaÈ ja laittomiin valtiontukiin
kohdistuvia maÈaÈ raÈyksiaÈ kaÈ sitteleviaÈ komission
ehdotuksia, sillaÈ niissaÈ maÈaÈritellaÈaÈn toimintatapa,
jolla pyritaÈaÈn tasoittamaan eroja jaÈsenvaltioiden
kauppalainsaÈaÈdaÈnnoÈ ssaÈ .

Komissio on vastannut taÈhaÈn komitean esittaÈmaÈaÈn
toiveeseen jatkamalla vuonna 1998 kartelleja ja
maÈ aÈ raÈ aÈ vaÈ aÈ markkina-asemaa koskevien saÈ aÈ ntoÈ jen
osalta tyoÈ taÈaÈn vertikaalisten ja horisontaalisten kilpai-
lunrajoitusten alalla, joista ensin mainitulla kehitys on
ollut merkittaÈvaÈmpaÈaÈ ; taÈmaÈn alan menettelyihin liittyen
komissio antoi kuulemisesta asetuksen N:o 2842/98 ja
harkitsi samalla mahdollista neuvoston asetuksen N:o
17 muuttamista. MyoÈ s yrityskeskittymien valvonnan
alalla vuonna 1998 annetut asetukset ja tiedonannot
sekaÈ kaÈsiteltaÈvaÈnaÈ olevat hankkeet ovat osa laajaa
uudistusprosessia, jonka tarkoituksena on antaa
yhteisoÈ jen tuomioistuimen oikeuskaÈ ytaÈ nnoÈ lle ja
komission paÈaÈ toÈ ksentekokaÈytaÈnnoÈ lle lainsaÈaÈdaÈnnoÈ lli-
nen tai laÈhes lainsaÈaÈdaÈnnoÈ llinen vaikutus. TaÈstaÈ ovat
todisteena vuodelta 1998 neuvoston asetus N:o 1310/97,
joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, ilmoituksista,
maÈaÈraÈajoista ja kuulemisista annettu komission asetus
N:o 447/98, jonka liitteenaÈ on uusi CO-lomake ja useita
selittaÈ viaÈ huomautuksia, sekaÈ useat tulkitsevat
tiedonannot, joiden tarkoituksena on lisaÈ taÈ
asianomaisten talouden toimijoiden oikeusvarmuutta
ja jotka koskevat yrityskeskittymaÈ n kaÈ sitettaÈ ,
keskittymaÈaÈn osallistuvien yritysten kaÈsitettaÈ , kaiken
itsenaÈiselle taloudelliselle yksikoÈ lle kuuluvan toiminnan
hoitavien yhteisyritysten kaÈ sitettaÈ , liikevaihdon
laskemis ta , merki tyksel l i s ten markkinoiden
maÈ aÈ rittelyaÈ sekaÈ yrityskeskittymien kaÈ sittelyaÈ
koskevien menettelyjen yhteensovittamista EHTY:n ja
EY:n perustamissopimusten mukaisesti. Valmisteltava-
na on tiedonanto liitaÈnnaÈ israjoituksista, jonka on
tarkoitus korvata vuoden 1990 tiedonanto, ja
tiedonanto korjaustoimenpiteis i in l i i t tyvaÈ staÈ
k aÈ y taÈ n n oÈ s t aÈ . Ko m i s s i o k a t s o o, e t t aÈ n aÈ m aÈ
kokemukseen perustuvat toimenpiteet selventaÈ vaÈ t
asioita kaikille asianomaisille ja EU:n jaÈ senyyttaÈ
hakeneille maille.
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4.5 EdellaÈ kuvatun ja komission esittaÈ mien
naÈkoÈ kantojen valossa verotuksesta ja sosiaalitur-
vamaksuista on tehtaÈvaÈ perusteellinen analyysi,
joka taÈ htaÈ aÈ lainsaÈ aÈ daÈ ntoÈ prosessiin komission
hiljattain ennakoimia, kilpailua koskevia ºtoimin-
tasaÈ aÈ ntoÈ jaÈ º varten. Komitea valmistautuu
osallistumaan kyseiseen keskusteluun, jonka se
toivoo johtavan nopeasti konkreettisiin tuloksiin.

On vaÈistaÈmaÈtoÈ ntaÈ , ettaÈ tulevina vuosina keskustellaan
yhteistyoÈ staÈ veropolitiikan alalla. Perusteellinen
tutkimus vaÈ littoÈ maÈstaÈ verotuksesta tai sosiaaliturva-
maksuista parantaisi varmasti taÈ llaisen keskustelun
avoimuutta.

4.6 PaÈaÈ toÈ ksen teko vie toisinaan liian paljon aikaa.
Komitea korostaa, ettaÈ paÈaÈ toÈ ksenteon lopulliset
maÈaÈraÈajat on maÈaÈriteltaÈvaÈ kaikilla kilpailupolitii-
kan aloilla.

Komissio on tietoinen joidenkin menettelyjen
pituudesta ja pohtii keinoja niiden lyhentaÈmiseksi. Sen
vuoksi komissio on esimerkiksi hiljattain muuttanut
joitakin menettelyasetuksia. Komissio on myoÈ s
asettanut itselleen maÈaÈraÈajan, jossa sen on vastattava
rakenteellisia yhteisyrityksiaÈ koskevissa asioissa.
Komissio katsoo kuitenkin, ettaÈ asioiden kaÈsittelyaikoja
on lyhennettaÈvaÈ entisestaÈaÈn, ja se tutkii taÈ taÈ kysymystaÈ
uudistusprosessin yhteydessaÈ .

4.7 Tilastokatsauksen suhteen komitea huomauttaa,
ettaÈ ilmoitukset yrityskeskittymistaÈ ovat
lisaÈ aÈ ntyneet, mutta rikkomusten maÈ aÈ raÈ on
v aÈ h e n t y n y t v u o t e e n 1 9 9 6 v e r r a t t u n a .
Valtiontukien osalta asia on paÈinvastoin. TaÈmaÈ
riippuu selvaÈsti tiettyjen taloudellisten prosessien
nopeutumisesta Valtiontukiin liittyviaÈ ongelmia
saattaa kuitenkin olla aiheellista tutkia uudelleen
etenkin edellaÈ mainitun rakennemuutoksen
valossa.

Vastauksena komitean yrityskeskittymaÈ tilastoja
koskevaan huomautukseen komissio haluaa taÈhdentaÈaÈ ,
ettaÈ yrityskeskittymien valvonta on ennakkovalvontaa.
NiinpaÈ rikkomisista ei periaatteessa voida puhua.
Komissio kieltaÈaÈ tai hyvaÈksyy tietyin ehdoin keskitty-
maÈhankkeet, jotka johtaisivat toteutuessaan maÈaÈraÈaÈvaÈn
aseman syntymiseen tai vahvistumiseen. On kuitenkin
syytaÈ viitata komission 3.2 kohtaan antamaan
vastaukseen, jossa korostetaan keskittymien lisaÈaÈnty-
misellaÈ mahdollisesti olevaa haitallista vaikutusta
kilpailuun vuonna 1998.

4.8 Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdassa
maÈaÈriteltyjen alueille suunnattavien valtiontukien
osalta komitea kiinnittaÈaÈ komission ehdotuksessa
huomiota siihen, ettaÈ tavoitteiden 1 ja 2 mukaisen
rakennerahastotuen piiriin kuuluvien alueiden
tulisi olla samat kuin jaÈsenvaltioiden tukea saavat
alueet. Vaikka komitea hyvaÈ ksyy taÈ maÈ n
yleissaÈaÈntoÈ naÈ , se toteaa myoÈ s, ettaÈ valtiontuen
kasvu voi olla seurausta EU:n rakennerahastotoi-
mien entistaÈ keskitetymmaÈ staÈ soveltamisesta.
Komitea korostaa siksi, ettaÈ perustamissopimuk-
sen 92 artiklan 3 kohdan nojalla alueille myoÈ nnetty
valtiontuki on jaÈ senvaltion talouspolitiikan
erillinen vaÈ line, jota jaÈ senvaltion tulisi voida
kaÈyttaÈaÈ harkintansa mukaan silloin, kun se on
perusteltua.

Talous- ja sosiaalikomitean tavoin komissio on sitaÈ
mieltaÈ , ettaÈ aluetukien tehokkuus alueellisen
kehityksen vaÈ lineenaÈ on taattava. Tukikelpoisuus
asettaa kyseiset alueet parempaan asemaan verrattuna
sellaisiin alueisiin, jotka eivaÈ t ole oikeutettuja
aluetukeen. Tuen kattaessa liian suuria alueita taÈmaÈ
etu poistuisi, jolloin tukien tehokkuus vaÈhenisi ja
s e u r a u k s e n a o l i s i v a l t i o n v a r o j e n h u o n o
kohdentaminen. TaÈmaÈn vuoksi komissio suunnittelee
aluetukien valvonnan tehostamista perustamissopimuk-
sen mukaisesti, jossa periaatteessa kielletaÈaÈn valtiontuki
tietyin poikkeuksin, joita on tulkittava tiukasti.

4.9 TaÈssaÈ yhteydessaÈ on muistettava, ettaÈ valtiontuet
ovat nykyisessaÈ jaÈ rjestelmaÈ ssaÈ ja huolimatta
komission tiukoista toimista hyvin epaÈsuhtaisia
suurten maiden eduksi.

Komissio pitaÈaÈ taÈ taÈ huolta aiheellisena, mutta toteaa
kuitenkin, ettaÈ naÈmaÈ erot ovat pienentyneet jatkuvasti
asteittain vuodesta 1994 alkaen.

4.10 Vuosikertomuksen mukaisesti komissio julkaisi
marraskuussa 1998 koulutustukipuitteiden
luonnoksen, jolla luodaan uudet saÈ aÈ nnoÈ t ja
m e n e t t e l y t . Ko m i s s i o n m i e l e s t aÈ t i e t y t
koulutustuet voitaisiin rinnastaa valtiontukeen.
Komission asiakirjassa esitetaÈaÈn epaÈmaÈaÈ raÈ inen
kaÈsite ºyritysten etujen mukainen koulutusº.

Koulutukseen myoÈ nnettaÈ vaÈ aÈ tukea koskevissa
puitteissa erotetaan ulkoisten tekijoÈ iden perusteella
kaksi koulutusmuotoa: yleinen koulutus, joka antaa
tyoÈ ntekijoÈ ille sellaisia lisaÈ taitoja, joita voidaan suoraan
kaÈyttaÈaÈ muissakin yrityksissaÈ , ja erityiskoulutus, joka
vastaa tyoÈ nantajan erityistarpeisiin kyseisellaÈ
tyoÈ paikalla. Puitteiden mukaan tukitaso, joka on
tarpeen yritysten kannustamiseksi koulutushankkeiden
toteuttamiseen, on suurempi yleisen koulutuksen
kohdalla.
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4.11 Tietoyhteiskunnassa, jossa elinikaÈ inen oppiminen
on erityisen taÈrkeaÈaÈ , tyoÈ ntekijoÈ iden koulutuksen
vaÈhentaÈminen tai vaikeuttaminen Ð Eurooppa-
neuvoston eri huippukokouksissa esittaÈ mistaÈ
tyoÈ llisyys- ja koulutustavoitteista huolimatta Ð
saattaa vaikeuttaa entisestaÈaÈn kompromissiratkai-
sua, joka on saavutettava vuoden 1999 loppuun
mennessaÈ , sillaÈ se on rakennerahastojen ohjel-
mointikauden viimeinen vuosi.

Komissio katsoo, ettaÈ puitteiden yhteensopivuutta
koskevat saÈ aÈ nnoÈ t mahdollistavat tyoÈ ntekijoÈ iden
koulutukseen kannustamisen tavanomaista kaÈytaÈntoÈ aÈ
suuremmilla valtiontukimaÈ aÈ rillaÈ , mutta vaikutus
kilpailuun ja jaÈsenvaltioiden vaÈ liseen kauppaan pysyy
kuitenkin suhteessa tavoitteisiin naÈ hden. Kuten
puitteiden 36 kohdassa todetaan, komission
tarkoituksena ei ole asettaa kyseenalaisiksi rakennera-
hastojen rahoitussitoumuksia vuoden 1999 loppuun
saakka.

4.12 Komitea suhtautuu myoÈ nteisesti julkisten tukien
laadulliseen muutokseen siten, ettaÈ niillaÈ tuetaan
horisontaalisia tavoitteita kuten tutkimusta, pk-
yrityksiaÈ ja ammattikoulutusta vaÈ hentaÈ maÈ llaÈ
samalla tukien osuutta juoksevista kuluista.

Komissio yhtyy komitean kantaan. On kuitenkin syytaÈ
varmistaa, ettaÈ muutos ei johda vaÈaÈ rinkaÈytoÈ ksiin.
Komissio on parantanut tutkimukseen myoÈ nnettyjen
tukien kaÈytaÈnnoÈ n valvontaa ja on juuri hyvaÈksynyt ja
julkaissut koulutukseen myoÈ nnettaÈvaÈaÈ tukea koskevat
puitteet.

4.13 Komitea on tyytyvaÈ inen aÈ skettaÈ in solmittuun
sopimukseen Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten
kanssa. OECD:n ja Maailman kauppajaÈrjestoÈ n
WTO:n tasolla on kuitenkin vielaÈ paÈ aÈ staÈ vaÈ
todellisiin kansainvaÈ lisiin saÈaÈntoÈ ihin, ja niitaÈ on
sovellettava tehokkaasti.

MyoÈ s komissio on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ kahdenvaÈ listaÈ
yhteistyoÈ taÈ on taÈ ydennettaÈ vaÈ ottamalla kaÈ yttoÈ oÈ n
kansainvaÈ liset kilpailusaÈaÈnnoÈ t. Asiasta on aloitettu
keskustelut kaupan ja kilpailupolitiikan vaÈ lisiaÈ suhteita
kaÈsittelevaÈssaÈ WTO:n tyoÈ ryhmaÈssaÈ . TyoÈ hoÈ n osallistuvat
laÈheisesti muut kansainvaÈliset jaÈrjestoÈ t, joihin kuuluu
myoÈ s OECD.

4.14 Komission olisi sille annetuista, yhaÈ laajemmista
tehtaÈvistaÈ selviytyaÈkseen luotava kilpailualalla
sekaÈ omia tutkimusvalmiuksia ettaÈ edistettaÈvaÈ
komission ulkopuolista tutkimusta erityisaiheista.

KansainvaÈlisten kilpailusaÈaÈntoÈ jen luominen edellyttaÈaÈ
syvaÈ llistaÈ harkintaa. Komissio osallistuu taÈhaÈn tyoÈ hoÈ n
sekaÈ unionin sisaÈ llaÈ (kauppaa ja kilpailua kaÈsittelevaÈssaÈ
komission asiantuntijakomiteassa) ettaÈ sen ulkopuolella
( k a h d e n v aÈ l i s i s s aÈ s u h t e i s s a a n t aÈ r k e i m p i i n
kumppaneihinsa ja myoÈ s monenvaÈ lisesti WTO:n ja
OECD:n puitteissa).

4.15 YhaÈ helppokaÈ yttoÈ isemmaÈ n vuosikertomuksen
ohella on lisaÈ ttaÈvaÈ tiedotusta vuoden mittaan,
jotta selvitetaÈaÈn yleisoÈ lle erityisen merkittaÈviaÈ
aloitteita ja tehdaÈ aÈ n tunnetuksi tutkimuksia,
jotka on toteutettu taÈrkeimpien tapausten maÈaÈrit-
telemiseksi.

Komissio on mielissaÈaÈn komitean kiinnostuksesta vuo-
sikertomukseen. Tiedottamisen lisaÈ aÈ misen osalta
komissio viittaa 3.1 kohdassa antamaansa vastaukseen.

4.16 Komitea on vakuuttunut, ettaÈ huolimatta
komission kaÈynnistaÈmistaÈ toimista jaÈsenvaltioiden
soveltaman kilpailupolitiikan siirtaÈminen yhteisoÈ n
jaÈsenyyttaÈ hakeneisiin maihin on edelleen hyvin
vaikea tehtaÈ vaÈ . MikaÈ li kyseistaÈ politiikkaa
sovelletaan liian tiukasti, siitaÈ aiheutuu vakavia
sosiaalisia seurauksia, mutta jos kilpailupolitiikkaa
ei sovelleta, kilpailu vaÈaÈristyy voimakkaasti. TaÈstaÈ
syystaÈ tarvitaan siirtymaÈaikaa, jonka yhteydessaÈ
otetaan huomioon taloudellisten naÈ koÈ kohtien
ohella myoÈ s laajentumisen sosiaaliset naÈkoÈ kohdat
kyseisellaÈ alalla.

Komissio pitaÈ aÈ taÈ rkeaÈ naÈ sitaÈ , ettaÈ hakijamaiden
yritykset ja julkiset viranomaiset ovat tottuneet
yhteisoÈ ssaÈ vallitsevan kaltaiseen kilpailukuriin jo
hyvissaÈ ajoin ennen liittymistaÈ . TaÈ maÈ edellyttaÈ aÈ
vaÈ lttaÈ maÈ ttoÈ maÈ n kilpailusaÈ aÈ ntoÈ jen yhtenaÈ istaÈ misen
lisaÈ ksi myoÈ s sitaÈ , ettaÈ naÈ maÈ saÈ aÈ nnoÈ t pannaan
taÈytaÈntoÈ oÈ n tehokkaasti ja luotettavasti. Komissio ei
kuitenkaan vaadi kopioimaan suoraan yhteisoÈ n
saÈaÈntoÈ jaÈ . On otettava asianmukaisesti huomioon suun-
nitelmataloudesta periytyvaÈ t erityisongelmat ja naÈiden
maiden yleensaÈ alhainen taloudellisen kehityksen taso.
Sen vuoksi tarjotaan vaÈ lttaÈmaÈttoÈ maÈt vaÈ lineet yhteisoÈ n
kilpailuperiaatteiden soveltamiseksi asianmukaisella,
kehittyvaÈ llaÈ ja dynaamisella tavalla ennen unioniin
liittymistaÈ . TaÈmaÈ koskee esimerkiksi valtiontukia,
erityisesti mahdollisuutta myoÈ ntaÈaÈ aluetukea ja raken-
neuudistustukea teraÈ steollisuudelle. On kuitenkin
taÈ rkeaÈ aÈ , ettaÈ asetetaan realistiset tavoitteet
asteittaiselle siirtymiselle kilpailulle avoimiin
markkinoihin. Komissio on sitaÈ mieltaÈ , ettaÈ kilpailupo-
litiikan tiukka soveltaminen tasoittaa tietaÈ kestaÈvaÈaÈn
talouskasvuun ja auttaa siten naÈ itaÈ maita myoÈ s
lieventaÈmaÈaÈn sosiaalisia ongelmia. On myoÈ s muita
yhteisoÈ n politiikan aloja, kuten aluepolitiikka, jotka
myoÈ taÈ vaikuttavat suoraan naÈ iden ongelmien
ratkaisemiseen.
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4.17 WTO:n puitteissa kaÈytaÈvissaÈ neuvotteluissa ja
kahdenvaÈ lisissaÈ sopimuksissa on aina otettava
huomioon KansainvaÈ lisen tyoÈ jaÈ rjestoÈ n ILO:n
tyoÈ oloja koskevat yleissopimukset, jotka on
liitettaÈvaÈ kansainvaÈ lisen kaupan saÈaÈntoÈ ihin.
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