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KONK. RAP. 2001

 

FÖRORD AV MARIO MONTI

 

Ledamot av kommissionen och ansvarig för konkurrenspolitiken

 

Under 2001 var verksamheten intensiv på alla de tre områden som omfattas av konkurrenspolitiken:
antitrust (konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning), koncentrationskontroll
och statligt stöd. Flera av de ärenden i vilka kommissionen fattade beslut väckte stort intresse hos
allmänheten, om det så berodde på höga böter eller stödbelopp, på att de koncentrationer som inte
godkändes var så omfattande eller på viktiga uppgörelser om sport (transfer av fotbollsspelare,
Formel 1) i antitrustärenden. Verksamheten på koncentrationsområdet har fortsatt att vara mycket
omfattande, men antalet anmälda koncentrationer som har lett till ett förbud har varit mycket måttligt.
Kommissionen antog en grönbok om översyn av koncentrationsförordningen i syfte att inleda en debatt
om hur man skall förbättra EU:s nuvarande system för kontroll av företagskoncentrationer.

Viktiga framsteg gjordes också när det gäller politiken om statligt stöd. Vid Europeiska rådets möte i
Stockholm antogs en uppmaning till alla medlemsstater att påvisa en successiv minskning av det statliga
stödet och att rikta stödet mot övergripande mål av gemensamt intresse. Den ökade insyn som blir följden
av det nya registret över statligt stöd och resultattavlan för statligt stöd kommer att göra det möjligt att
följa medlemsstaternas framsteg. Bland de viktiga beslut där vi bröt ny mark ingår bland annat våra
förslag att upphäva de statliga garantierna för offentliga banker i Tyskland, inledandet av en omfattande
undersökning om effekterna av stöd i form av skatteåtgärder, och våra beslut om s.k. stranded costs, dvs.
kostnader som det inte går att få täckning för på en konkurrensutsatt marknad, inom elsektorn.

Mot bakgrund av denna utveckling är det särskilt viktigt för mig som kommissionär med ansvar för
konkurrens att förklara fördelarna med konkurrenspolitiken och Europeiska kommissionens arbete på
detta område. Denna årliga rapport ger oss tillfälle att kritiskt granska vad vi har åstadkommit, att dra
slutsatser för framtida åtgärder och att kontrollera om våra åtgärder motsvarar vårt mål.

Vårt mål är att se till att konkurrensen fungerar utan störningar och därigenom ge konsumenterna större
valmöjligheter och garantera teknisk utveckling och priskonkurrens. Detta uppnås om företagen
konkurrerar i stället för att ingå hemliga överenskommelser och inte missbrukar sin styrka på marknaden.
När det finns konkurrens, försöker producenterna dra till sig kunder genom att erbjuda dem lägre priser,
bättre kvalitet eller bättre service än konkurrenterna. Med andra ord: vi åtar oss att arbeta för EU-
medborgarnas bästa. Med hjälp av de exempel som presenteras i denna rapport kan man kontrollera om
vi har nått vårt mål.

I rapporten ges en omfattande översikt av hur Europeiska kommissionen har fullgjort sin uppgift att
övervaka att konkurrensen på den inre marknaden fungerar väl. Här skulle jag vilja peka på två områden
där avgörande framsteg har gjorts under 2001: kampen mot karteller samt internationellt och multilateralt
samarbete (bland annat utvidgningen).



 

4  FÖRORD AV MARIO MONTI

KONK. RAP. 2001

 

Karteller

 

Rekordstora böter

 

En av de saker som utmärker år 2001 är utan tvekan den verksamhet utan tidigare motsvarighet som
bedrivits på kartellområdet. Med tio negativa beslut mot 56 företag och böter på sammanlagt över
1 800 miljoner euro, av vilka nästan hälften utdömdes i ärendet om 

 

vitaminer

 

, och det högsta enskilda
bötesbeloppet någonsin som utdömdes i ärendet om 

 

självkopierande papper

 

, kommer 2001 att bli
ihågkommet som ett anmärkningsvärt år i Europeiska kommissionens kamp mot karteller.

Sedan jag började arbeta som EU-kommissionär i september 1999 har jag vid flera tillfällen offentligt
kunnat klargöra att jag anser att karteller utgör en veritabel cancer för en öppen och modern
marknadsekonomi. Till skillnad från andra typer av konkurrensbegränsningar har karteller som enda syfte
att minska konkurrensen eller helt sätta den ur spel utan att ha några som helst positiva effekter för
ekonomin och de kan därför aldrig anses som positiva ur ekonomisk synvinkel. De har bara negativa
effekter i form av färre valmöjligheter för konsumenterna, höjda kostnader och försämrad konkurrenskraft
för industrin, förseningar i nödvändiga omstruktureringar av företag och minskad innovation.

Det är det pris man får betala för en ekonomi med karteller och det är ett högt pris för den europeiska
ekonomin. Som de beslut som fattats under året visar, är kartellerna många och de berör många områden,
från banktjänster till industriprodukter, luftfart och dagligvaror. Kartellerna omfattar både mindre och
världsledande företag och berör såväl lokala som globala marknader.

 

Ökade ansträngningar att tillämpa konkurrensreglerna

 

När jag blev kommissionär med ansvar för konkurrens var jag fast besluten att öka kommissionens
insatser på detta område. Jag är övertygad om att en effektiv kartellpolitik först och främst kräver att man
kan avskräcka företagsledarna från att delta i hemliga samförstånd. Detta i sin tur kräver att man
verkligen riskerar att bli straffad och att bötesbeloppen är tillräckligt stora jämfört med de vinster som en
kartell kan göra.

Under de två senaste åren har denna prioritering lett till genomgripande åtgärder när det gäller
handläggningen av ärenden. Vi har kraftigt förstärkt de personella och materiella resurserna i den enhet
som handlägger karteller och vi kommer att fortsätta att göra detta under 2002. Arbetet i de andra
operationella enheter som arbetar med ärenden som omfattas av artikel 81 och 82 hos generaldirektoratet
för konkurrens har också fokuserats mer på kampen mot karteller, framför allt på att avslöja karteller och
väcka åtal och utdöma påföljder för sådana. Vi har intensifierat våra kontakter med våra kolleger hos
konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna och också med kolleger hos andra myndigheter, framför allt
de amerikanska och kanadensiska myndigheterna, för att bättre kunna ta itu med beteenden som omfattar
allt större delar av världen. Vi har infört förvaltningshjälpmedel som möjliggör en effektivare och
snabbare handläggning av kartellärenden.

De stora framgångar som nåtts under 2001 är de första frukterna av dessa åtgärder och jag är mycket nöjd
med dem. De utgör dock bara ett första steg. 

Antikartellpolitiken kommer med tiden att bli trovärdig, avskräckande och effektiv. Ledarna för de
företag som deltar i sådant beteende får inte sväva i tvivelsmål om att vi inte kommer att lämna dem
någon respit eller om att de kommer att bli avslöjade och drabbas av omfattande påföljder. Med andra
ord, att riskerna med att delta i en kartell är större än vinsterna, och att deras enda chans att lindra de
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ekonomiska konsekvenserna av sitt agerande är att upphöra med beteendet och komma till oss och tala
om tillämpning av programmet om befrielse från eller nedsättning av böter. 

 

Utvidgningen och konkurrensen

 

2001 var också ett viktigt år när det gäller anslutningsförhandlingarna på konkurrensområdet.
Förhandlingarna med Estland, Lettland, Litauen och Slovenien avslutades preliminärt i början av
december. Förhandlingar pågår också med Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien,
Tjeckien och Ungern. De fyra kandidatländer med vilka konkurrenskapitlet preliminärt avslutades
kommer också att övervakas även i fortsättningen. Det preliminära avslutandet av förhandlingarna med
de fyra kandidatländerna under 2001 återspeglar de viktiga framsteg som de har gjort i antagandet och
genomförandet av gemenskapens konkurrensrätt.

Under de närmaste månaderna kommer kommissionen att fortsätta att bistå kandidatländerna med
omvandlingen på konkurrensområdet. I detta sammanhang vill jag särskilt uppmärksamma problemet
med oförenligt statligt stöd i kandidatländerna, framför allt de som siktar på att dra till sig utländska
direktinvesteringar. Det förefaller vara så att en brist på ordentlig disciplin i fråga om statligt stöd är den
största stötestenen för de kandidatländer vars konkurrenskapitel ännu inte preliminärt har avslutats.
Eftersom vi måste bevara den inre marknadens integritet, kan EU inte acceptera att kandidatländerna
fortsätter att ge oförenligt statligt stöd efter anslutningen. Detta är av avgörande betydelse, inte minst för
investerare som vill ha klarhet angående rättsläget. Faktum är att kommissionen aktivt hjälper
kandidatländerna att omvandla oförenligt statligt stöd till tillåtet stöd före anslutningen.

För att kandidatländerna framgångsrikt skall kunna integreras i EU kommer de också att behöva en
konkurrenskultur där företagen har lärt sig att respektera bestämmelserna och där konsumenterna bättre
känner till fördelarna med en sådan kultur. Detta är särskilt viktigt eftersom kunskap om den viktiga roll
som konkurrenspolitiken spelar också leder till att bestämmelserna tillämpas på ett bättre sätt. Företag
och enskilda kan göra mycket för att hjälpa till att genomföra bestämmelserna genom att föra
konkurrensärenden till domstolarna och lämna in klagomål till konkurrensmyndigheterna. Jag hoppas att
detta kommer att ske i ökande utsträckning i kandidatländerna, eftersom det skulle hjälpa till med att
garantera en sund konkurrens på marknaderna och därigenom att fullborda kandidatländernas
omvandling till fungerande marknadsekonomier.

Som ni vet är kommissionens moderniseringsförslag när det gäller bestämmelserna om
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning direkt utformade för att
hjälpa till att skapa en sådan konkurrenskultur. Vår reform syftar till att göra tillämpningen av dessa
bestämmelser ännu mer effektiv genom att göra alla inslag i bestämmelserna direkt tillämpliga i
nationella domstolar och hos nationella myndigheter. Dessutom lägger vi särskild vikt vid att ytterligare
fördjupa kommissionens och de nationella konkurrensmyndigheternas nätverk för tillämpning av
konkurrensbestämmelserna. Detta är naturligtvis också av stor betydelse för kandidatländerna.
Måldatumen för anslutningen av de nya medlemsstaterna sammanfaller i stort sett med genomförandet av
reformen av bestämmelserna om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande
ställning. Så snart de nuvarande kandidatländerna blir medlemsstater kommer konkurrensmyndigheterna
där att bli en del av det mer decentraliserade och aktiva nätverket för tillämpningen av bestämmelserna.
Ur denna synvinkel är det aktuella förberedelseskedet inför anslutningen särskilt viktigt. Mot bakgrund
av de framsteg som redan gjorts och de regelbundna kontakter som har etablerats mellan kommissionen
och konkurrensmyndigheterna i kandidatländerna kan vi dock se framtiden an med tillförsikt.
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Internationellt och multilateralt samarbete

 

I dessa tider med ökande globalisering kan det internationella samarbetet inte begränsas till
kandidatländerna. Vi måste finna metoder för att knyta samman konkurrensmyndigheter och
konkurrenspolitik på internationell nivå. Under 2001 gjordes framsteg i fråga om två olika former av
multilateralt samarbete, där kommissionen hade varit en av initiativtagarna.

 

WTO: Handels- och konkurrenspolitik

 

Ett relevant forum är Världshandelsorganisationen (WTO). Sedan 1996 har vi arbetat för att införa ett
multilateralt avtal om handel och konkurrens. WTO:s fjärde ministermöte, som hölls i Doha (Qatar)
den 9–14 november, antog en deklaration om samverkan mellan handels- och konkurrenspolitiken.
Deklarationen är ett stort framsteg när det gäller våra ansträngningar för multilaterala
konkurrensregler i WTO, eftersom det är första gången man erkänner att det finns giltiga skäl för WTO
att förhandla om och ingå ett multilateralt avtal om handel och konkurrens. Ända tills helt nyligen har
till och med själva principen att ha ett sådant avtal inom ramen för WTO varit en kontroversiell fråga.
Att man nu har erkänt att det är viktigt att utveckla ett sådant regelverk och att det är av stor betydelse
för den internationella handeln och utvecklingen, kommer att bidra till att man inför nationella
konkurrensregler och tillämpar dem mer effektivt, vilket kommer att vara till stor fördel för
konsumenter över hela världen. Även om förespråkarna för multilaterala konkurrensregler kommer att
behöva vänta till WHO:s femte ministermöte för att inleda de formella förhandlingarna om ett
multilateralt avtal, finns det nu ett klart åtagande att inleda sådana förhandlingar vid ett visst datum
och inom det övergripande paketet. Vi har nu påbörjat en förberedelsefas där vi kan göra stora insatser
för att tillsammans med våra partner från utvecklings- och industriländer klargöra vilka inslag som
behövs i ett sådant avtal. EU:s förslag om de grundläggande inslagen i ett sådant avtal godkändes till
stor del i Doha. Deklarationen koncentreras på inslag som EU har betonat att man först måste klargöra
(centrala principer inom konkurrenspolitiken, insyn, icke-diskriminering och rättvisa förfaranden,
åtaganden att förbjuda särskilt allvarliga karteller, åtgärder för frivilligt samarbete mellan
konkurrensmyndigheterna). Slutligen ger deklarationen utrymme för ett mer riktat tekniskt bistånd och
en koncentrerad kapacitetsutbyggnad som kommer att hjälpa framväxt- och utvecklingsekonomier att
bättre förstå och uppskatta hur viktiga dessa frågor är. 

 

Internationellt konkurrensnätverk

 

I oktober bildades det internationella konkurrensnätverket på mer informella grunder. Nätverket är
resultatet av intensiva diskussioner som inleddes under hösten 2000. Det är första gången som
konkurrensmyndigheter över hela världen tar ett självständigt initiativ utformat för att ge dem
möjlighet att utbyta erfarenheter och åsikter om konkurrensfrågor som uppkommer på grund av den
fortgående globaliseringen av världsekonomin. Konkurrensnätverket kommer att bli ett
projektorienterat, samförståndsbaserat informellt nätverk bestående av konkurrensmyndigheter i
industri- och utvecklingsländer. Nätverket kommer att behandla frågor av gemensamt intresse, som
tillämpning av bestämmelserna om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande
ställning och politiken på detta område. Det kommer också att utarbeta förslag till tillnärmning av
procedurregler och materiella bestämmelser genom en resultatorienterad dagordning och struktur.
Nätverket kommer dessutom att uppmuntra spridning av goda metoder och erfarenheter på
konkurrensområdet och främja konkurrensmyndigheternas viktiga roll som förespråkare för
konkurrens samt försöka underlätta internationellt samarbete. Det internationella nätverket kommer att
koncentrera sina insatser på internationella konkurrensfrågor som är svåra, men ändå möjliga att lösa.
Inledningsvis kommer nätverket att arbeta med två viktiga frågor på konkurrensområdet, nämligen
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kontrollen av företagskoncentrationer som omfattar flera jurisdiktioner och konkurrensmyndigheternas
konkurrensfrämjande roll. Till denna dagordning kommer man senare att lägga frågor av särskild vikt
för övergångs- och utvecklingsekonomier.

*
* *

Här vill jag också passa på att tacka Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén. Båda
stöder konsekvent kommissionens konkurrenspolitik. Under 2001 har de stött våra förslag till
modernisering av bestämmelserna om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande
ställning, som jag hoppas kommer att godkännas av rådet under 2002. Återkopplingen från företrädarna
för EU-medborgarna och för de ekonomiska och sociala intressena är en oerhört viktig kontroll av vår
politik. Deras stöd och konstruktiva kritik hjälper till att styra vårt arbete.

Den årliga rapporten ger mig vanligen tillfälle att föra en bred debatt med båda institutionerna om en rad
aktuella konkurrensfrågor. Dessa debatter är till stor nytta, eftersom de inte begränsas till en bedömning
av kommissionens tidigare verksamhet, utan också berör den framtida politiken. Jag ser fram emot att
fortsätta detta åsiktsutbyte på grundval av denna rapport.
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INLEDNING

 

1. Tillämpningen av konkurrensreglerna är en av kommissionens viktigaste uppgifter och spelar en
central roll för att den inre marknaden skall fungera väl. Eftersom slutfasen i införandet av euron inleddes
den 1 januari 2002 och eftersom Europeiska unionen kommer att utvidgas i en omfattning utan
motstycke, är det nödvändigt att modernisera bestämmelserna om konkurrensbegränsande samverkan
och missbruk av dominerande ställning samt bestämmelserna om koncentrationer och statligt stöd, så att
kommissionen kan anpassa sina åtgärder till de snabba förändringarna i ekonomin. En sådan moderni-
sering kommer att göra det möjligt att koncentrera sig på de problem som utgör den största risken för en
”öppen marknadsekonomi med fri konkurrens”, som det står i fördraget.

2. Under 2001 underströk en rad kartellbeslut kommissionens oupphörliga ansträngningar att ta itu
med uppenbart konkurrenshämmande beteende inom många olika sektorer. Dessa beslut visar
tillsammans med de beslut om bilindustrin som fattades under året att konkurrenspolitiken direkt
påverkar konsumenternas välfärd. Att öppna marknader där det ännu inte råder helt fri konkurrens och
samtidigt garantera likvärdiga konkurrensvillkor och tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse,
var också under 2001 högt prioriterade frågor på kommissionens dagordning.

3. Kommissionens åtgärder på koncentrationsområdet vidtas i en tid med ökande globalisering och
alltmer komplicerade ärenden. Globala koncentrationer som täcker flera jurisdiktioner kräver ett ökat
internationellt samarbete i olika fora, till exempel i International Competition Network (ICN), och enligt
bilaterala avtal. Kommissionen håller för närvarande på med en grundlig genomgång av EG:s koncentra-
tionsförordning, så att gemenskapens system för kontroll av koncentrationer skall vara anpassat till de
utmaningar som de globala koncentrationerna och utvidgningen av Europeiska unionen innebär. Ett
samrådsdokument (grönbok) som tar upp ämnen som jurisdiktion, procedurregler och materiella frågor
offentliggjordes i december 2001.

4. Inom området statligt stöd förbättrades insynen markant under 2001 genom att resultattavlan för
statligt stöd antogs och ett online-register för statligt stöd öppnades för allmänheten. Kommissionen
fortsatte sin politik att uppdatera och modernisera reglerna om statligt stöd genom att anta nya regler om
statligt stöd till riskkapital. Kommissionen inledde också tre stora nya utvärderingar av statligt stöd till
sysselsättning, forskning och utveckling samt till stora regionala investeringsprojekt. När det gäller
övervakning och genomförande uppmärksammades framför allt att gruppundantagsförordningarna om
statligt stöd till små och medelstora företag respektive utbildningsstöd samt förordningen om stöd av
mindre betydelse definitivt trädde i kraft.

5. Med antagandet av de gemensamma ståndpunkterna om konkurrenskapitlet den 12 december
avslutades den första fasen av utvidgningsarbetet inom området statligt stöd. Associeringsrådet beslutade
att preliminärt avsluta konkurrenskapitlet för fyra kandidatländer.

6. Kommissionen måste noga följa konkurrensaspekterna vid den kommande utvidgningen och
samarbeta med ansökarländerna, så att samma regler kommer att gälla och vara lika effektiva inom hela
den utvidgade unionen. 

7. Antalet nya ärenden uppgick under 2001 till 1 036. 284 av dessa var antitrustärenden
(baserade på artiklarna 81, 82 och 86), 335 var koncentrationsärenden och 417 ärenden om statligt
stöd (klagomål ej medräknade). Motsvarande siffror för 2000 var sammanlagt 1 211 nya ärenden.
Av dessa var sammanlagt 297 antitrustärenden, 345 koncentrationsärenden och 569 ärenden om
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statligt stöd (

 

1). Minskningen av det sammanlagda antalet nya ärenden är därför en genomgående
trend, och beror på en liten minskning av antitrustärenden, den första minskningen av antalet
koncentrationsärenden på flera år och en betydande minskning av antalet ärenden om statligt stöd.

8. Minskningen av antalet nya antitrustärenden är en bekräftelse på att den effekt som utfärdandet
av riktlinjerna om horisontella och vertikala avtal haft på antalet anmälningar under de senaste två åren
(starkt nedåtgående trend sedan 1999) inte har förändrats. Antalet klagomål, som har varierat mycket
under tidigare år, har varit relativt stabilt under detta år (116 år 2001 mot 112 år 2000).

9. Det sammanlagda antalet avslutade ärenden var 1 204, bestående av 378 antitrustärenden,
346 koncentrationsärenden och 480 ärenden om statligt stöd (klagomål ej medräknade). Motsvarande
siffror för 2000 var 1 230 avslutade ärenden, bestående av 400 antitrustärenden, 355 koncentrationsä-
renden och 475 ärenden om statligt stöd (2). Minskningen av antalet avslutade antitrustärenden hänger
samman med att kommissionen i högre grad har koncentrerat sig på (resurskrävande) kartellärenden. Det
avslutade antalet ärenden (378) är mycket större än antalet nya ärenden (284) och eftersläpningen har
därmed minskat ytterligare.

10. Den måttliga minskningen i antalet koncentrationsärenden och allianser som kom till
kommissionens granskning under 2001 förefaller att återspegla den allmänna ekonomiska tillbaka-
gången i i-världen och affärsvärldens ändrade syn på hur framgångsrika den senaste tidens koncentra-
tioner och allianser har varit. För första gången sedan 1993 minskade antalet koncentrationer som
anmäldes till kommissionen, från 345 under 2000 till 335 under 2001, men detta är fortfarande många
fler än under 1999. 340 formella beslut fattades under året (jämfört med 345 under 2000). Den
uppåtgående trenden för antalet anmälda koncentrationer bröts alltså år 2001, men koncentrationsä-
rendena blev samtidigt mer komplicerade och marknaderna mer koncentrerade. Framför allt har antalet
ärenden som kräver fördjupade undersökningar ökat snabbare än det sammanlagda antalet ärenden
(fas II-beslut: 2001 en ökning med 17 % jämfört med 2000 och 100 % jämfört med 1999).

11. På området statligt stöd minskade antalet anmälningar med omkring 30 % och antalet nya
ärenden om icke anmält stöd minskade med omkring 45 % jämfört med 2000. Antalet ärenden där man
begärde granskning av stöd nästan femdubblades, men antalet inledda förfaranden var ändå i stort sett
oförändrat (66 år 2001 jämfört med 67 år 2000). Antalet negativa slutliga beslut ökade något (31 år 2001
jämfört med 26 år 2000). Sammanlagt ökade också antalet pågående ärenden (från 584 år 2000 till
621 år 2001) på grund av antalet klagomål (3).

¥1∂ Siffran för statligt stöd år 2000 korrigerades efter det att konkurrensrapporten för år 2000 hade offentliggjorts.
¥2∂ Siffran för ärenden som omfattas av artiklarna 81, 82 och 86 år 2000 korrigerades efter det att konkurrensrapporten för år

2000 hade offentliggjorts. 
¥3∂ Siffran för år 2000 korrigerades efter det att konkurrensrapporten för år 2000 hade offentliggjorts.

Faktaruta 1: Konkurrensen och konsumenten — Kommissionens viktigaste beslut 
under 2001

Kommissionären Monti betonade upprepade gånger att kommissionen lägger stor vikt vid
konkurrenslagstiftningens och konkurrenspolitikens effekter för konsumenterna. Politiken i fråga
om statligt stöd, koncentrationskontroll, konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning spelar en viktig roll för att EU:s konkurrensregler skall vara till nytta för
konsumenterna.
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Om man ser tillbaka på 2001 illustrerar framför allt flera av de beslut som fattats i antitrustärenden
(baserade på artiklarna 81, 82 och 86) tydligt hur bevarandet av fri konkurrens är till fördel för
konsumenterna. Konsumenterna får betala alla extra vinster som marknadsaktörerna kan tillskansa
sig genom att begränsa konkurrensen, till exempel genom karteller. Om konkurrensen fungerade
ordentligt skulle konsumenterna i stället få åtnjuta lägre priser, bättre service och ett större utbud.

British Midland/Lufthansa/SAS

Den 1 mars 2000 anmälde British Midland International, Lufthansa och SAS ett avtal om ett
gemensamt företag, i vilket de kom överens om att samordna sina tjänster till och från London
Heathrow Airport och Manchester International Airport. 

Kommissionen erkände att avtalet som helhet var positivt när det gällde effektivitetsvinster och
konkurrens. Det leder till en omorganisering och utvidgning av parternas befintliga nät. I avtalet
anges dock att Lufthansa beviljas ensamrätt att flyga på nästan alla linjer mellan London och
Frankfurt. London–Frankfurt är en av de hårdast trafikerade linjerna i Europa. Kommissionen
konstaterade att om British Midland drar sig tillbaka från London–Frankfurtmarknaden så innebär
detta en märkbar begränsning av konkurrensen på denna marknad. Kommissionen befarade att
avtalet även kunde leda till att konkurrensen sätts ur spel. Endast Lufthansa och British Airways
skulle ha varit kvar på marknaden och Lufthansa tillsammans med British Midland skulle ha en
mycket bättre ställning när det gäller tillgång till s.k. slots i London och Frankfurt. British Airways
skulle däremot hindras i sina försök att öka antalet avgångar på grund av bristen på slots i
Frankfurt.

För att bemöta kommissionens farhågor i fråga om konkurrensen åtog sig parterna att göra slots
tillgängliga på Frankfurts flygplats på ett sätt som skulle ge en ny aktör eller en befintlig
konkurrent, särskilt British Airways, möjlighet att öka antalet avgångar på denna linje och
konkurrera på lika villkor med Lufthansa. Under tiden har British Airways begärt och fått en del av
dessa slots.

Till följd av detta kommer konsumenterna att kunna dra fördel av ett större utbud av
luftfartstjänster till fler destinationer, bättre anslutningar, väl anpassade tidtabeller och ”sömlösa”
resor.

SAS/Maersk

Den 18 juli beslutade kommissionen att ålägga Scandinavian Airlines SAS och Maersk Air
39,375 miljoner euro respektive 13,125 miljoner euro i böter för att de haft ett hemligt avtal om
uppdelning av marknader. 

Kommissionen uppmärksammade att Maersk Air hade dragit sig tillbaka från linjen
Köpenhamn–Stockholm. Detta ledde till att SAS fick monopol på denna linje till skada för de
över en miljon passagerare som varje år flyger mellan Stockholm och Köpenhamn. Det
framkom också att SAS hade slutat att flyga på linjen Köpenhamn–Venedig och att Maersk Air
hade börjat flyga på denna linje. SAS hade också dragit sig tillbaka från linjen Billund–
Frankfurt, vilket innebar att Maersk Air blev det enda bolaget på den linjen. Dessutom
förhandlade parterna fram en konkurrensklausul om deras framtida verksamhet på
utrikeslinjerna från Danmark och de danska inrikeslinjerna.
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Till följd av kommissionens beslut återställdes konkurrensen mellan SAS och Maersk Air, de två
största flygbolagen som flyger till och från Danmark. Bolagen gick in på linjer som tidigare
omfattats av avtalet om uppdelning av marknader. Ett exempel är att SAS införde fem dagliga tur
och retur-flyg mellan Billund och Köpenhamn. Trycket att hålla priserna nere återinfördes,
eftersom parternas möjligheter att sätta priser åter begränsades av risken att den andra parten gick
in på marknaden.

Bilbranschen

På bilområdet förbjöd kommissionen biltillverkarna att tillämpa bestämmelser som hindrade
konsumenterna från att köpa en bil i ett valfritt land.

Den 29 juni antog kommissionen ett beslut om att ålägga Volkswagen böter om 30,96 miljoner
euro för att man i Tyskland upprätthållit ett system med bruttoprissättning för den nya VW Passat.
Volkswagen hade under 1996 och 1997 skickat brev till sina tyska återförsäljare och uppmanat
dem att inte sälja denna modell till priser under det rekommenderade listpriset. Detta är det första
beslutet om bruttoprissättning inom bilbranschen. Upprätthållande av ett system med
bruttoprissättning är en mycket allvarlig begränsning av priskonkurrensen och har direkta effekter
på konsumentpriserna.

Den 10 oktober antog kommissionen ett beslut om att ålägga DaimlerChrysler böter om
71,825 miljoner euro för flera överträdelser av artikel 81 i EG-fördraget. En av dessa bestod av att
parallellhandeln i Tyskland hindrades, vilket innebar att köpare från andra medlemsstater
hindrades från att köpa från tyska återförsäljare. En annan överträdelse var ett avtal om
fastställande av priser i Belgien, vilket syftade till att minska de rabatter som man gav
konsumenterna.

Under 2001 gjordes viktiga framsteg i granskningen av gruppundantaget för bildistribution (som
kommer att avslutas under 2002). Se avsnitt I.C.6.1 i denna rapport för närmare uppgifter.

Bankavgifter för valutaväxling inom euroområdet

Kort efter skapandet av euron fick kommissionen klagomål från konsumenterna, som anklagade
vissa banker för att tillsammans ha fastställt sina avgifter för att växla sedlar från euroområdet.
Kommissionen genomförde flera gryningsräder hos olika banker och skickade en begäran om
upplysningar till de flesta banker inom euroområdet. Därefter inledde kommissionen förfaranden
mot ett stort antal banker i sju medlemsstater.

Flera banker reagerade genom att lägga fram unilaterala förslag till kommissionen. Dessa innebar
att bankerna skulle sänka avgifterna avsevärt och senast i oktober 2001 avskaffa alla avgifter,
åtminstone för kontohavare som ville köpa valuta, vilket var en klar fördel för konsumenterna
innan övergången till euro.

Med hänsyn till den exceptionella omständigheten att marknaden i fråga skulle försvinna och att
konsumenterna omedelbart fick fördel av dessa förslag, beslutade kommissionen att avsluta
kartellförfarandena mot de flesta av bankerna. Den 12 december ålade kommissionen fem tyska
banker böter på sammanlagt 100,8 miljoner euro för att ha ingått ett avtal om en avgift på omkring
3 % för att köpa och sälja sedlar från euroområdet.
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Koncentrationer

Även beslut om koncentrationer påverkar konsumenternas vardag.

I ärendet Nordea/Postgirot godkände kommissionen att den nordiska bankkoncernen Nordea
förvärvade ensam kontroll över svenska Postgirot Bank AB på vissa villkor. Postgirot är ett helägt
dotterbolag till det statliga Posten AB. Postgirot äger och driver ett eget gireringssystem som det
använder för att tillhandahålla distansbetalningstjänster till privat- och företagskunder. Postgirot
tillhandahåller också banktjänster till hushåll och företag, bland annat in- och utlåning,
internationella betalningar, import- och exportfinansiering och korttjänster. Avtalet gav till en
början upphov till konkurrensproblem, eftersom Nordea skulle ha kontrollerat både Postgirot och
Bankgirot, de två största betalningssystem som de svenska hushållen använder för att betala
räkningar, bland annat el- och telefonräkningar. Ett så stort inflytande kunde ha lett till
prishöjningar som direkt påverkade konsumenternas dagliga bankärenden. Nordea åtog sig dock
att minska sitt innehav i Bankgirot till 10 %, en nivå som inte längre ger företaget ett avgörande
inflytande över företaget, och dra sig tillbaka från Privatgirot, ett företag som konkurrerar med
Postgirot i fråga om girotjänster. Genom att godta dessa åtaganden och göra dem till ett villkor för
att godkänna koncentrationen, såg kommissionen till att den nya enheten kommer att utsättas för
konkurrens, vilket är till fördel för slutkonsumenten.

Ärendet Unilever, som gäller avyttring av välkända livsmedelsvarumärken avsedda för hushållen
(se avsnitt II.5.3, punkt 309), och två ärenden om bensin- och oljedistribution (BP/E.ON och Shell/
DEA, se avsnitt II.6, punkterna 317–318) kan också vara av särskilt intresse för konsumenterna.

Statligt stöd

Kontrollen av statligt stöd spelar en viktig roll när det gäller att se till att skattebetalarnas pengar
fördelas effektivt och bidrar till en sund ekonomi i vilken livskraftiga ekonomiska enheter kan
skapa hållbara arbetstillfällen för EU-medborgarna. I sina beslut om statligt stöd tar kommissionen
hänsyn till faktorer som är av betydelse för att tjänster av allmänt intresse skall fungera väl.
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I — KONKURRENSBEGRÄNSANDE SAMVERKAN OCH MISSBRUK 
AV DOMINERANDE STÄLLNING (ARTIKLARNA 81 OCH 82) 
SAMT STATLIGA MONOPOL OCH MONOPOLRÄTTIGHETER 
(ARTIKLARNA 31 OCH 86)

A — Modernisering av lagstiftnings- och tolkningsreglerna 

1. Modernisering av de regler som utgör tillämpningen 
av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 

12. Den 27 september 2000 antog kommissionen ett förordningsförslag med en ny tillämpning av
artiklarna 81 och 82 (4). När denna nya förordning väl trätt i kraft kommer den bl.a. att ersätta förordning
17 från 1962. Det centrala i reformen är övergången från ett förfaringssätt där kommissionen ensam har
rätt att tillämpa artikel 81.3 till ett system med direkt tillämpbart legalt undantag, varigenom avtal som
inte strider mot artikel 81.1, eller som uppfyller villkoren i artikel 81.3 automatiskt betraktas som lagliga
medan avtal som bryter mot artikel 81.1, men som inte uppfyller villkoren i artikel 81.3 automatiskt
betraktas som olagliga. Denna reform innebär att anmälningarna och besluten om godkännanden enligt
förordning 17 avskaffas, att de nationella konkurrensmyndigheterna och nationella domstolarna får ett
utökat ansvar att tillämpa artiklarna 81 och 82 och tydliga arrangemang för att skydda en konsekvent
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i hela Europeiska unionen, bl.a. ett nätverk mellan alla EU:s
konkurrensmyndigheter. I förordningsförslaget stärks också kommissionens undersökningsbefogenheter
(t.ex. rätten att göra inspektioner i lokaler som inte är affärslokaler). Genom sitt förslag vill kommis-
sionen effektivisera arbetet med att motverka överträdelser av artiklarna 81 och 82 och därigenom se till
att det finns en verklig konkurrens inom EU (5).

13. Den 29 mars 2001 antog Ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande om den föreslagna
förordningen (6). Kommittén ”stöder helhjärtat reformen av tillämpningssystemet för konkurrensreglerna”
och ”uppskattar förslagets tydliga och djärva utformning”, vilket kommittén betecknar som
grundläggande för reformen. Eftersom frågan är komplicerad och systemets enhetlighet och logik liksom
gemenskapsrättens företräde måste skyddas samt en effektiv decentralisering måste garanteras samtidigt
som maximal rättslig säkerhet bibehålls, anmodar dock kommittén kommissionen att före eller efter
ikraftträdandet av den nya förordningen vidta ”kompletterande åtgärder” som ytterligare förtydligar en
del av de centrala begreppen i EG:s konkurrenslagstiftning, exempelvis vad som menas med ”påverkan
på handeln mellan medlemsstaterna”.

14. Den 20 juni 2001 antog Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor sitt slutbe-
tänkande om kommissionens förslag (7). I betänkandet höll utskottet med om att det ”nuvarande systemet

¥4∂ KOM(2000) 582, EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 284.
¥5∂ För en utförlig beskrivning av kommissionens förslag se avsnitt I.A.3 i XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken (2000),

SEK(2001) 694. För ytterligare detaljer om 1999 års vitbok om moderniseringen se avsnitt I.A.2 i XXIX:e rapporten om
konkurrenspolitiken (1999), SEK(2000) 720.

¥6∂ EGT C 155, 29.5.2001, s. 73.
¥7∂ Betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt yttrandena från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,

forskning och energi och utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0229/2001) har ännu inte
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, men återfinns på: http://www2.europarl.eu.int/omk/
OM-Europarl?L=SV&PROG=REPORT&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//SV&
LEVEL=0&SAME_LEVEL=1&NAV=X.
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för reglering av den europeiska konkurrenspolitiken är alltför byråkratiskt, tungrott och ineffektivt” och
att utvidgningen av Europeiska unionen bara kan förvärra situationen. Utskottet välkomnade därför
kommissionens förslag om att ”göra en ordentlig översyn av konkurrensreglerna nu, innan gemenskapen
utvidgas”. För att på ett pragmatiskt sätt uppnå målen med reformen uppmanade dock utskottet kommis-
sionen att ändra sitt förslag på några punkter och föreslog vidare några förtydliganden av vissa väsentliga
delar av den föreslagna reformen. Europaparlamentet anslöt sig till de flesta av dessa förslag då man med
rösterna 409 mot 54 antog sitt yttrande om förordningsförslaget den 6 september 2001 (8). Europaparla-
mentets ändringsförslag avser bl.a. att avskaffa registreringen för vissa typer av avtal (artikel 4.2), att
harmonisera böterna (artikel 5), att säkra proportionaliteten hos korrigerande åtgärder av uppförande-
mässig och strukturell natur (artikel 7.1) samt att tydligt definiera det allmänna gemenskapsintresset vid
beslut av kommissionen som bygger på artikel 10.

15. Den 14–15 maj 2001 och den 5 december 2001, under det svenska respektive belgiska ordföran-
deskapet, höll rådet (näringsliv) en viktig och givande debatt om kommissionens förslag. Även om
enighet preliminärt uppnåddes i en del frågor i förordningsförslaget ansågs ytterligare diskussioner kring
principerna och de närmare bestämmelserna i den planerade reformen behövas i rådets arbetsgrupp. Som
en vägledning för arbetsgruppen behandlade rådet främst de allmänna principerna för hur konkurrensmyn-
digheternas samarbetsnätverk skall arbeta och vidare uppmanades kommissionen att låta dessa principer
ingå i en gemensam deklaration. Rådet anslöt sig till målet i artikel 3 i kommissionens förslag om att
konkurrensvillkoren skall vara desamma för alla avtal som påverkar handeln mellan medlemsstaterna, men
anmodade också arbetsgruppen att fortsätta diskussionerna om effekterna av en sådan bestämmelse på
specifika nationella regler. 

2. Översyn av kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning 
av böter i kartellärenden

16. I enlighet med den generella inriktningen på moderniseringen att koncentrera resurserna på de
allvarligaste överträdelserna av EG-rätten antog kommissionen 2001 ett nytt utkast till regler som skall
göra det enklare att upptäcka och eliminera prisöverenskommelser och andra typer av kartellbildningar.
Kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden omarbetades,
efter att ha tillämpats i fem år för att ytterligare effektiviseras och för att maximera kommissionens
förmåga att upptäcka och framgångsrikt beivra kartellbildningar. Utkastet till nytt meddelande offentlig-
gjordes den 21 juli 2001 (9) och tar upp dessa frågor mer ingående och bereder väg för det nya
meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter som skall antas år 2002.

3. Översyn av gruppundantagsförordningen om avtal för tekniköverföring

17. Kommissionen antog den 20 december en utvärderingsrapport (10) om hur förordning (EG)
nr 240/96 (11) om gruppundantag för tekniköverföring fungerar. I rapporten lämnas en kritisk analys av

¥8∂ Europaparlamentets lagstiftningsresolution (R5-0444/2001) har ännu inte offentliggjorts i EGT, men återfinns på adress:
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN.

¥9∂ Förslag till kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, EGT C 205,
21.7.2001, s. 18.

¥10∂ Kommissionens utvärderingsrapport om gruppundantagsförordning (EG) nr 240/96 om avtal om tekniköverföring,
KOM(2001) 786 slutlig, 20.12.2001. Rapporten är också tillgänglig på Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/technology_transfer/.

¥11∂ Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 (numera 81.3) på vissa grupper av
avtal om tekniköverföring, EGT L 31, 9.12.1996, s. 2–13.
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tillämpningen och den policy som ligger till grund för gruppundantaget för tekniköverföring. I rapporten
understryks främst behovet att anpassa gruppundantaget för tekniköverföring för att säkra en överens-
stämmelse med kommissionens nya gruppundantagsförordningar för distributionsavtal (12) samt FoU och
specialiseringsavtal (13) där synsättet är mer ekonomiskt.

18. I rapporten sägs att gruppundantaget för tekniköverföring oftare använder formkriterier för
avtalen än de faktiska effekterna på marknaden. Gruppundantaget för tekniköverföring har fyra brister:

— För det första är det alltför normativt och förefaller verka som en tvångströja, vilket kan motarbeta
effektiva transaktioner och hindra spridningen av ny teknik.

— För det andra omfattar det endast vissa patent- och know-how-licensavtal. Denna smala tillämpning
förefaller mindre och mindre återspegla komplexiteten i moderna licensavtal (t.ex. poolavtal och
mjukvarulicenser som omfattas av upphovsrätt).

— För det tredje förmodas ett antal begränsningar för närvarande vara olagliga eller uteslutna från
gruppundantaget utan fullgod ekonomisk motivering. Detta gäller i synnerhet begränsningar som går
längre än räckvidden för licensierade immateriella rättigheter (t.ex. konkurrensklausuler,
kopplingsförbehåll).

— För det fjärde utvidgas fördelarna med gruppundantaget, genom att koncentreras på avtalsformen,
till att omfatta situationer som inte alltid kan antas uppfylla villkoren i artikel 81.3, antingen
eftersom de avtalsslutande parterna är konkurrenter eller eftersom de innehar en stark ställning på
marknaden.

19. I rapporten önskas kommentarer i ett antal frågor:

— Bör räckvidden för tekniköverföringsgruppundantaget, som endast är tillämpligt på patent och
know-how, utvidgas till att även omfatta upphovsrätt, mönsterrätter och varumärken? Denna fråga är
av särskilt vikt för ett antal sektorer, bl.a. programvaruindustrin, som är beroende av en kedja av
upphovsrättslicenser för sin tillverkning och distribution.

— Bör gruppundantaget för tekniköverföring även omfatta licensavtal mellan fler än två företag, t.ex.
licenspooler? Sådana avtal har blivit alltmer viktiga för branschen mot bakgrund av att den nya
tekniken blir mer och mer komplex. Härvidlag kan noteras att licenser mellan flera parter kan vara
effektivitets- och konkurrensfrämjande, i synnerhet när poolen endast täcker nödvändiga
immateriella rättigheter. Licenser med flera parter kan dock även ha allvarliga konkurrenshämmande
effekter, särskilt när avtalet omfattar ersättningsteknik eller när det kräver att medlemmarna beviljar
varandra licenser för nuvarande och framtida teknik till en minimikostnad eller på exklusiv grund.

— En mildare inställning till licensavtal mellan icke-konkurrenter. Det är allmänt känt att i de fall där
avtalsparterna har en vertikal relation, dvs. inte är konkurrenter, är exklusiva licenser mest
effektivitets- och konkurrensfrämjande. Om exempelvis innehavaren av de immateriella
rättigheterna inte har medel att producera eller distribuera licensierade produkter blir
effektivitetsvinsten större om en licens beviljas till någon som har det.

¥12∂ Kommissionens gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999, EGT L 336, 29.12.1999, s. 21.
¥13∂ Kommissionens gruppundantagsförordningar (EG) nr 2658/2000 och (EG) nr 2659/2000, EGT L 304, 5.12.2000, s. 3

respektive s. 7.
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— En mer försiktig inställning till licensavtal mellan konkurrenter. I de fall där parterna har en
horisontell relation, dvs. om licensen förhindrar konkurrens som skulle ha funnits mellan
licensgivaren och licenstagaren utan licensen, kan licensavtalen ge upphov till ett antal
konkurrensfarhågor. Å ena sidan leder exklusiva licenser ofta till en uppdelning av marknaden
genom en fördelning av områden eller kunder, särskilt när licensen är ömsesidig eller ensamrätten
även omfattar icke licensierade produkter. Produktionskvoter i licensavtal mellan konkurrenter kan
lätt leda till en direkt begränsning av produktionen. Å andra sidan kan ensamrätten under vissa
omständigheter, främst då licenser som beviljas ett gemensamt företag och vid ensidig
licensgivning, inte bara leda till att konkurrensen mellan varumärken går förlorad utan kan också
medföra effektivitetsvinster. För att bedöma huruvida de negativa effekterna på konkurrensen kan
uppvägas av effektivitetsvinsterna, måste parternas marknadsinflytande och strukturen på de
marknader som påverkas av avtalet tas i beaktande.

Faktaruta 2: Nytt tillkännagivande om avtal av mindre betydelse

Kommissionen antog den 20 december ett nytt tillkännagivande om avtal av mindre betydelse som
inte märkbart begränsar konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget (1). Det
nya tillkännagivandet ersätter det tidigare meddelandet från 1997 (2). Eftersom tillkännagivandet
mer tydligt och uttömmande definierar när avtal mellan företag inte är förbjudna enligt EG-
fördraget kommer företagens extraarbete för att följa reglerna att minska, detta gäller i synnerhet
för mindre företag. Samtidigt kommer kommissionen lättare att kunna undvika granskningar av
ärenden som inte är av intresse ur konkurrenspolitisk synvinkel och kan därigenom koncentrera sig
på viktigare ärenden.

Det nya tillkännagivandet utgår från ett ekonomiskt upplägg och har följande centrala drag:

1) Tröskelvärdena för avtal av mindre betydelse höjs till en 10-procentig marknadsandel för
avtal mellan konkurrenter och till en 15-procentig andel för avtal mellan icke-konkurrenter.

I det tidigare meddelandet låg tröskelvärdena för avtal av mindre betydelse på 5-procentig
respektive 10-procentig andel av marknaden. Några farhågor i konkurrenshänseende kan i
regel inte förväntas när företag inte har något reellt marknadsinflytande. De nya
tröskelvärdena tar hänsyn till detta och är samtidigt tillräckligt låga för att vara tillämpliga
oavsett hur den övergripande marknadsstrukturen ser ut (3). Skillnaden mellan de två
tröskelvärdena tar, liksom tidigare, hänsyn till att avtal mellan konkurrenter i regel lättare har
konkurrenshämmande effekter än avtal mellan icke-konkurrenter.

2) I tillkännagivandet specificeras för första gången ett tröskelvärde uttryckt i marknadsandelar
för nät av avtal som leder till kumulativa konkurrenshämmande effekter.

(1) EGT C 368, 22.12.2001, s. 13. Det nya tillkännagivandet finns också tillgängligt på Internet: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/deminimis/.

(2) EGT C 372, 9.12.1997, s. 13.
(3) Detta innebär inte att avtal mellan företag som överstiger trösklarna i tillkännagivandet märkbart begränsar

konkurrensen. Sådana avtal kan fortfarande ha endast en försumbar påverkan på konkurrensen inom den
gemensamma marknaden, detta kan dock endast bedömas från fall till fall. En dylik bedömning måste i synnerhet
göras av avtal som inte omfattas av kommissionens gruppundantagsförordningar.
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4. Översyn av procedurreglerna: nytt mandat för förhörsombudet

20. Den 23 maj 2001 antog kommissionen ett beslut om kompetensområdet för förhörsombudet i
vissa konkurrensförfaranden (14). Detta nya mandat för förhörsombudet, som ersätter det tidigare
kompetensområdet från 1994 (15), följer upp kommissionens beslut i fjol om att stärka denna funktion.
Beslutet skall öka förhörsombudets oberoende och auktoritet och stärka dennes roll i EG:s koncen-
trations- och antitrustförfaranden samt öka objektiviteten och kvaliteten i kommissionens konkurrensför-
faranden och de beslut dessa utmynnar i.

21. Berörda parters och tredje parts rättighet att höras är en etablerad princip i EG-rätten. Denna
princip återkommer i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna såsom en del av allas rätt att få

I det tidigare meddelandet uteslöts avtal på marknader där ”konkurrensen på den relevanta
marknaden begränsas genom de sammanlagda verkningarna av parallella nät med likartade
avtal som ingåtts av flera tillverkare eller försäljare”. Detta innebar i praktiken att företag som
är verksamma inom branscher som t.ex. öl- och oljesektorn vanligtvis inte kunde utnyttja
meddelandets bestämmelser. Genom det nya tillkännagivandet införs en särskild 5-procentig
tröskel för marknadsandelar av mindre betydelse för marknader där sådana parallella nät av
liknande avtal finns.

3) Tillkännagivandet innehåller samma förteckning över särskilt allvarliga begränsningar som i
de horisontella och vertikala gruppundantagsförordningarna.

Det nya tillkännagivandet definierar i tydligare och mer konsekventa ordalag de särskilt
allvarliga begränsningar (som t.ex. fastställande av priser och uppdelning av marknaden) som
normalt sett alltid är förbjudna och som inte kan dra fördel av tillkännagivandet. När det
gäller avtal mellan icke-konkurrenter har det nya tillkännagivandet övertagit den definition av
allvarliga begränsningar som finns i gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999 för
vertikala avtal (1). Vad gäller avtal mellan konkurrenter övertas i det nya tillkännagivandet
definitionen av allvarliga begränsningar i gruppundantagsförordning (EG) nr 2658/2000 för
specialiseringsavtal (2).

4) Avtal mellan små och medelstora företag är i allmänhet av mindre betydelse.

Enligt det nya tillkännagivandet kan avtal mellan små och medelstora företag sällan märkbart
påverka handeln mellan medlemsstaterna. Avtal mellan små och medelstora företag faller
därför i regel utanför artikel 81.1.

(1) Kommissionens gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999, EGT L 336, 29.12.1999, s. 21.
(2) Kommissionens gruppundantagsförordning (EG) nr 2658/2000, EGT L 304, 5.12.2000, s. 3.

¥14∂ Beslut av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden, EGT L 162,
19.6.2001, s. 21.

¥15∂ Beslut av den 12 december 1994 om kompetensområdet för förhörsombudet i konkurrensförfaranden inför kommissionen,
EGT L 330, 21.12.1994, s. 67.
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”sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid”. Det åligger förhörsombudet bl.a.
att skydda denna rättighet under kommissionens konkurrensförfaranden. 

22. Förhörsombudsbefattningen inrättades 1982. De ursprungliga ansvarsområdena inskränkte sig
primärt till att arrangera och leda den muntliga utfrågningen i antitrustförfaranden – dvs. karteller och
missbruk av dominerande ställning – och senare även i koncentrationsförfaranden. Förhörsombudet såg
även till att kommissionen i utkastet till beslut i konkurrensärenden tog vederbörlig hänsyn till alla
relevanta fakta vare sig dessa var positiva eller negativa för parterna i fråga. I sitt arbete bidrog förhörs-
ombudet till att göra själva utfrågningen och alla eventuella därpå följande beslut mer objektiva. Detta
mandat aktualiserades och utvidgades 1994 för att säkra skyddet av parternas rättigheter, i synnerhet
konfidentialiteten vad gäller dokument och affärshemligheter och tillgången till kommissionens
handlingar i ärendet.

23. I det nya mandat som antogs av kommissionen den 23 maj 2001 bibehålls dessa centrala delar av
förhörsombudets funktioner. Dock har förhörsombudets roll stärkts och kompetensområdet har anpassats
och konsoliderats mot bakgrund av förändringarna inom konkurrenslagstiftningen. 

24. I synnerhet har insynen vid tillsättningarna av förhörsombuden utökats genom att de offent-
liggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Om utnämningen upphör tillfälligt eller helt samt
vid förflyttningar krävs dessutom ett motiverat beslut av kommissionen som också offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Förhörsombudets oberoende från generaldirektoratet för
konkurrens har stärkts avsevärt genom att ombudet nu av administrativa skäl är knutet till den kommis-
sionsledamot som särskilt ansvarar för konkurrensen och rapporterar direkt till honom och inte till
generaldirektören vid GD Konkurrens, som tidigare var fallet. 

25. Dessutom har förhörsombudets funktion även stärkts i själva beslutsprocessen. De högre
tjänstemännen inom generaldirektoratet för konkurrens måste hålla förhörsombudet informerat under
förfarandets gång fram till den tidpunkt då beslutsutkastet skall överlämnas till konkurrenskommis-
sionären. Förhörsombudet kan lägga fram sina observationer till kommissionären i alla frågor som
ingår i kommissionens konkurrensförfaranden. Rent konkret måste förhörsombudets slutrapport, som
författas på basis av beslutsutkastet till Rådgivande kommittén, nu alltid bifogas det utkast till beslut
som lämnas till kommissionen så att kommissionen till fullo känner till all information om konkur-
rensförfarandet och hur parternas rätt att höras har respekterats. Rapporten kan modifieras om
ändringar görs i beslutsutkastet innan detta antas. För att öka insynen i förfarandet måste slutrapporten
tillsammans med beslutet även överlämnas till dem beslutet riktar sig till och vidare till medlems-
staterna och skall dessutom offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samtidigt
med beslutet. 

26. Det nya mandatet utvidgar även förhörsombudets roll vad gäller de åtaganden att vidta
korrigerande åtgärder som parterna föreslår vid förfaranden som inletts av kommissionen i samband med
koncentrations- eller antitrustkontroll. Förhörsombudet kan rapportera om objektiviteten i alla
utredningar som gjorts för att bedöma konkurrenseffekterna av de föreslagna åtagandena. 

27. I det nya mandatet behandlas även förhörsombudens befogenheter att bevilja eller avslå hemlig-
stämpel vad gäller informationen som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning. Detta gäller särskilt de offentliggjorda versionerna av kommissionens beslut i koncentrations-
och antitrustärenden.
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28. Den betydelse som parterna fäster vid procedurfrågor kommer tydligt fram i de mål som nyligen
anhängiggjorts i förstainstansrätten och som resulterade i att ordföranden utfärdade ett beslut den
20 december 2001 (16). 

29. Den 30 respektive 16 oktober utnämnde kommissionen Serge Durande och Karen Williams till
förhörsombud.

B — Tillämpningen av artiklarna 81, 82 och 86

1. Artikel 81

1.1 Karteller

1.1.1 Ett rekordår för antikartellbeslut

30. Den prioriterade behandlingen av kartellärenden gav 2001 utslag i en rekordökning av antalet
ärenden. Kommissionen fattade tio negativa formella beslut i ärendena gällande grafitelektroder, natrium-
glukonat, SAS/Maersk, vitaminer, tyska banker, citronsyra, belgiska bryggerier, bryggerier i Luxemburg,
zinkfosfat och självkopierande papper och har också genom överenskommelser avslutat fem kartell-
ärenden på bankområdet kopplade till införandet av euron (17). Vidare har kommissionen sänt meddelande
om invändningar i flera andra ärenden, bl.a. ärendena gipsplattor och GFU (18).

31. Hemliga kartellavtal tillhör de allra allvarligaste sätten att inskränka konkurrensen. De leder till
prishöjningar och minskad valfrihet för konsumenterna. De har också negativa effekter på EU:s hela
näringsliv eftersom de tvingar upp EU-företagens kostnader för tjänster, varor och råvaror från leverantörer
som deltar i dessa kartellbildningar. På längre sikt undergräver dessa metoder EU-näringslivets
övergripande konkurrenskraft. 

32. Det är därför som de centrala målsättningarna för kommissionens konkurrenspolitik från första
början varit att upptäcka, beivra och bestraffa hemliga kartellavtal. En fingervisning om hur viktigt
kommissionen anser detta arbete vara, ger den 1998 bildade kartellenheten som särskilt ägnar sig åt dessa
frågor, även om andra enheter också kan delta i arbetet. I och med rådets kommande förordning, som
skall ersätta förordning 17 om antitrustförfaranden, hamnar själva tyngdpunkten i EG:s konkurrenspolitik
på att övervaka marknaderna och bekämpa hemliga konkurrenshämmande metoder. Det är med tanke på
detta som generaldirektoratets resurser avsevärt förstärkts sedan flera år och arbetsmetoderna i grunden
omorganiserats.

33. Att upptäcka, beivra och bestraffa hemliga kartellavtal är ett ständigt arbete för konkurrensmyn-
digheterna. Den växande globaliseringen i handelsutbytet innebär att det finns hemliga avtal som sträcker
sig utanför EU:s gränser och som ibland sluts utanför EU:s territorium. Spridningen av den nya
informations- och kommunikationstekniken gör det svårare att få tag på bevis för dessa avtal. Slutligen
leder den intensifierade kampen mot kartellbildningar, inom och utom EU, till att de metoder som
används blir alltmer sofistikerade. 

¥16∂ Målen T-219/01 R, Commerzbank AG och T-216/01 R, Reisebank AG, liksom mål T-213/01 R, Österreichische
Postsparkasse AG.

¥17∂ Se nedan 1.1.2.
¥18∂ Pressmeddelandena MEMO/01/149, 24.4.2001 och IP/01/830, 13.6.2001.
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34. Omarbetningen av förordning 17, som för närvarande diskuteras i rådet, är av vital betydelse för
att kommissionen skall vara i stånd att hela tiden effektivisera sitt arbete med att motverka hemliga
affärsmetoder. I synnerhet är de utökade utredningsbefogenheterna och då särskilt möjligheten att göra
inspektioner i bostäder, oumbärliga för att anpassa kommissionens kamp mot karteller till de affärs-
metoder som använts och som blir mer och mer komplicerade.

35. Kommissionen har också av samma skäl åtagit sig att omarbeta meddelandet om befrielse från
eller nedsättning av böter i kartellärenden.

36. Kommissionen antog ett första meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartell-
ärenden 1996 (19) i syfte att effektivisera möjligheterna att både upptäcka och handlägga kartellärenden.
Meddelandet är ett kraftfullt vapen i händerna på de utredningsansvariga och belönar företag som
samarbetar med kommissionen. I meddelandet erkänns svårigheterna med att skaffa fram tillförlitliga
bevis om hemliga karteller i allt mer komplicerade affärsmiljöer. 

37. Efter fem års tillämpning spelar meddelandet en viktig roll i arbetet med att genomdriva konkur-
rensreglerna och motverka kartellbildningar och har åberopats av företag i många ärenden som
behandlats sedan juli 1996. Hittills har meddelandet tillämpats i 16 av kommissionens slutgiltiga beslut:
Legeringspåslag (20), British Sugar (21), Fjärrvärmerör (22), Grekiska färjor (23), Sömlösa stålrör (24),
Lysin (25), SAS/Maersk Air (26), Grafitelektroder (27), Natriumglukonat (28), Vitaminer (29), Belgiska
bryggerier (30), Bryggerier i Luxemburg (31), Citronsyra (32), Tyska banker (33), Zinkfosfat (34) och Självko-
pierande papper (35). 

38. Erfarenheterna visar dock hittills att meddelandet skulle vara än mer effektivt om det vore mer
överblickbart och om villkoren för att få nedsättningar av böter vore tydligare. Meddelandet skulle även
förbättras om nivån på nedsättningen av böterna överensstämde mer med värdet på företagens bidrag till
att fastställa överträdelsen. 

39. Därför beslöt kommissionen att efter fem års tillämpning se över meddelandet om befrielse från
eller nedsättning av böter i kartellärenden med sikte på att ytterligare förbättra det och maximera
kommissionens förmåga att upptäcka och framgångsrikt beivra kartellbildningar. I utkastet till ett nytt
meddelande, som offentliggjordes den 21 juli (36) togs dessa frågor upp, och ett nytt meddelande om
befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden kan eventuellt antas år 2002. 

¥19∂ EGT C 207, 18.7.1996, s. 4.
¥20∂ EGT L 100, 1.4.1998.
¥21∂ EGT L 76, 22.3.1999.
¥22∂ EGT L 24, 30.1.1999.
¥23∂ EGT L 109, 27.4.1999.
¥24∂ Ej offentliggjord.
¥25∂ EGT L 152, 7.6.2001.
¥26∂ Ärendena COMP/D2/37.444 och COMP/D2/37.386, EGT L 265, 5.10.2001.
¥27∂ Ärende COMP/36.490, pressmeddelande IP/01/1010, 18.7.2001.
¥28∂ Ärende COMP/36.756, pressmeddelande IP/01/1355, 20.10.2001.
¥29∂ Ärende COMP/37.512, pressmeddelande IP/01/1625, 21.11.2001.
¥30∂ Ärende COMP/37.614, pressmeddelande IP/01/1739, 5.12.2001.
¥31∂ Ärende COMP/37.800, pressmeddelande IP/01/1740, 5.12.2001.
¥32∂ Ärende COMP/36.604, pressmeddelande IP/01/1743, 5.12.2001.
¥33∂ Ärende COMP/37.919, pressmeddelande IP/01/1796, 11.12.2001.
¥34∂ Ärende COMP/37.027, pressmeddelande IP/01/1797, 11.12.2001.
¥35∂ Ärende COMP/36.212, pressmeddelande IP/01/1892, 20.12.2001.
¥36∂ EGT C 205, 21.7.2001, s. 18.
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1.1.2 Kartellbeslut år 2001 

Grafitelektroder (37)

40. Den 18 juli ålade kommissionen det tyska företaget SGL Carbon AG och det amerikanska
företaget UCAR International samt sex andra företag att betala böter på sammanlagt 218,8 miljoner euro
för att ha slutit prisöverenskommelser och delat upp marknaden för grafitelektroder. Efter en omfattande
undersökning som inleddes 1997 fann kommissionen att företagen deltagit i en världsomspännande
kartell under större delen av 1990-talet. Kommissionen betecknade företagens agerande som en ”mycket
allvarlig” överträdelse av EG:s konkurrensregler. 

41. Grafitelektroder är keramikinfattade grafitstavar som främst används vid produktion av stål i
ljusbågsugnar, även kallade ”mini-mills”. 

42. Det är viktigt att notera att detta är första gången kommissionen beviljat en stor nedsättning av
böterna (70 %) med stöd av kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i
kartellärenden. Showa Denko tillerkändes denna nedsättning eftersom detta företag först började
samarbeta med kommissionen och lämnade avgörande bevis om kartellen. 

SAS/Maersk (38)

43. Den 18 juli beslöt kommissionen att ålägga de skandinaviska flygbolagen SAS och Maersk Air
att betala böter på 39,375 miljoner euro respektive 13,125 miljoner euro för ett hemligt marknadsuppdel-
ningsavtal. Avtalet gjorde att SAS fick monopol på linjen Köpenhamn–Stockholm med negativa
verkningar för över en miljon passagerare som varje år flyger denna rutt och att övriga linjer till och från
Danmark delades upp (39).

44. SAS och Maersk Air hade anmält ett samarbetsavtal, som huvudsakligen avsåg gemensamma
linjebeteckningar och flygbonusprogram. Under den preliminära undersökningen framgick det att
Maersk Air vid ikraftträdandet av samarbetsavtalet lagt ner sin trafik på linjen Köpenhamn–Stockholm
där bolaget dittills konkurrerat med SAS. SAS verkade samtidigt ha slutat att flyga på linjen
Köpenhamn–Venedig medan Maersk Air inledde trafik på denna linje och vidare verkade SAS ha lagt ner
sin trafik på linjen Billund–Frankfurt, vilket innebar att Maersk Air – den tidigare konkurrenten på denna
linje – blev ensamt kvar. 

45. Dessa oanmälda nyupptagna och nedlagda linjer utgjorde en del av ett vidare marknadsuppdel-
ningsavtal som inkluderade en övergripande icke-konkurrensklausul som omfattade parternas framtida
trafik dels på de internationella linjerna till/från Danmark och dels på de danska inrikeslinjerna. 

46. Uppdelningen av marknaden upptäcktes vid ett inspektionsbesök. Inspektionerna utfördes i juni
2000 i nära samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna i Sverige och Danmark.

47. Till följd av beslutet återställdes konkurrensen mellan SAS och Maersk Air, de två största
bolagen som flyger till och från Danmark, till alla kunders fromma.

¥37∂ Ärende COMP/36.490, pressmeddelande IP/01/1010, 18.7.2001.
¥38∂ Ärendena COMP/D2/37.444 och COMP/D2/37.386, EGT L 265, 5.10.2001.
¥39∂ SAS överklagade bötessumman i beslutet till förstainstansrätten den 3 oktober 2001 (T-241/01).
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Natriumglukonat (40)

48. Den 2 oktober 2001 ålade kommissionen Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel
N.V, Avebe B.A., Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG och Roquette Frères S.A.
att betala böter på sammanlagt 57,53 miljoner euro för att ha slutit prisöverenskommelser och delat upp
marknaden för natriumglukonat. Kommissionen betecknade företagens agerande som en ”mycket
allvarlig” överträdelse av EG:s och EES konkurrensregler. 

49. Efter en undersökning som inleddes 1997 fastställde kommissionen att företagen deltagit i en
världsomspännande kartell mellan 1987 och 1995. Kartellavtalen verkställdes med hjälp av en nära
övervakning av försäljningen, regelbundna multi- och bilaterala möten samt införandet av ett kompensa-
tionssystem. Under hela perioden samlade kommissionen bevis om över 25 kartellmöten.

50. Natriumglukonat är en kemikalie som används för att rengöra metall och glas, t.ex. vid flasktvätt,
rengöring av redskap och färgborttagning och även som tillsatsämne i livsmedel samt olika andra
kemiska tillämpningar. 

51. Kommissionen beviljade för första gången en stor nedsättning av böterna i enlighet med avsnitt B
i kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden. Fujisawa fick
sina böter nedsatta med 80 % eftersom företaget var först med att lämna avgörande bevis om kartellen
innan kommissionen påbörjat undersökningen efter att ha beslutat om detta. Kommissionen gav inte
Fujisawa någon 100-procentig nedsättning av böterna, vilket är möjligt enligt avsnitt B i meddelandet,
eftersom Fujisawa tog kontakt med kommissionen först sedan företaget fått en begäran om information.
Denna ovillighet att spontant lämna all information och innan undersökningen påbörjats togs med i
beräkningen. 

Vitaminer (41) 

52. Den 21 november fattade kommissionen ett beslut i enlighet med artikel 81 i fördraget och
artikel 53 i EES-avtalet om att tretton tillverkare av vitamin A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, folsyra,
betakaroten och karotenoider deltagit i karteller för var och en av dessa produkter, dvs. tolv skilda
separata överträdelser.

53. Kommissionen ålade åtta företag att betala böter på sammanlagt 855,23 miljoner euro för att ha
slutit prisöverenskommelser för åtta olika produkter och fördelat försäljningskvoter för dessa. Preskrip-
tionstiden för böter (42) hade löpt ut för överträdelsen gällande vitaminerna B1, B6, H och folsyra, varför
kommissionen fick avstå från att bötfälla företagen för deras inblandning i dessa karteller. Vart och ett av
dessa avtal utgjorde en mycket allvarlig överträdelse av gemenskapens konkurrensregler och motiverade
de totalt sett höga böter som utdömdes.

54. Ett slående drag i denna grupp av överträdelser var den centrala roll som spelades av Hoffmann-
La Roche och BASF, de två huvudsakliga vitamintillverkarna, i praktiskt taget varenda kartell, medan de
övriga aktörerna bara var inblandade i ett begränsat antal vitaminprodukter.

¥40∂ Ärende COMP/36.756, pressmeddelande IP/01/1355, 20.10.2001.
¥41∂ Ärende COMP/37.512, pressmeddelande IP/01/1625, 21.11.2001.
¥42∂ Rådets förordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november 1974 om preskriptionstider i fråga om förfaranden och

verkställande av påföljder enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens transport- och konkurrensregler.
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55. Deltagarna i var och en av kartellerna slöt prisöverenskommelser för de olika vitaminpro-
dukterna, fördelade försäljningskvoter, enades om och genomförde prishöjningar och tillkännagav priser
i enlighet med sina avtal. De inrättade även ett system för att övervaka och genomdriva sina avtal och
deltog i regelbundna möten för att verkställa sina planer. Förfaringssättet för de olika kartellerna var
väsentligen detsamma. Mot bakgrund av kontinuiteten och likheterna i metodiken fann kommissionen för
gott att i ett och samma förfarande behandla och fatta beslut om hela den grupp av avtal som berörde de
olika vitaminerna. 

Citronsyra (43) 

56. Den 5 december beslöt kommissionen att ålägga fem företag som tillverkar citronsyra att betala
böter på sammanlagt 135,22 miljoner euro.

57. Genom kommissionens utredning fastslogs att de fem tillverkarna mellan 1991 och 1995 deltagit
i en världsomspännande hemlig kartellbildning som gjorde det möjligt för dem att sluta prisöverenskom-
melser och dela upp marknaden för citronsyra. Överenskommelsen utgör en mycket allvarlig
överträdelse av artikel 81 i EG-avtalet och artikel 53 i EES-avtalet, vilket motiverar de höga bötesbe-
loppen. 

Belgiska bryggerier (44)

58. Den 5 december 2001 ålade kommissionen fem företag att betala böter på sammanlagt
91,655 miljoner euro för att ha deltagit i två skilda hemliga karteller på den belgiska ölmarknaden.

59. I den första kartellen ingick dels Interbrew och dels Alken-Maes och Danone (Alken-Maes
moderbolag vid denna tid). Interbrew och Alken-Maes/Danone, som är det största respektive näst största
bryggeriföretaget på marknaden, enades om en allmän nonaggressionspakt, att fördela kunderna inom
hotell- och restaurangbranschen, prisöverenskommelser i detaljhandeln, begränsningar av investeringar
och reklam inom hotell- och restaurangbranschen, en ny prisstruktur (hotell- och restaurangbranschen
och detaljhandeln) och ett system med detaljerat månatligt utbyte av information om försäljningsvo-
lymerna (hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln). Kartellen ägde bestånd från 1993 till 1998.
De verkställande direktörerna och andra personer i höga befattningar möttes regelbundet för att initiera
och övervaka dessa avtal. Kommissionen ansåg överträdelsen vara ”mycket allvarlig”. Vid fastställelsen
av böterna beaktade kommissionen även att Danone hade begått liknande överträdelser av artikel 81
tidigare (45). 

60. Den andra kartellen gällde legotillverkningsöl i Belgien. Det gäller öl som stormarknaderna
beställer från bryggerierna, men säljer med egen etikett. Under perioden från oktober 1997 fram till juli
1998 möttes Interbrew, Alken-Maes, Haacht och Martens fyra gånger för att diskutera marknaden för
legotillverkningsöl i Belgien i allmänhet och priser och kunder i synnerhet. Under dessa möten utbytte de
fyra bryggeriföretagen även affärsinformation. Denna kartellbildning ansågs vara en ”allvarlig”
överträdelse.

¥43∂ Ärende COMP/36.604, pressmeddelande IP/01/1743, 5.12.2001.
¥44∂ Ärende COMP/37.614, pressmeddelande IP/01/1739, 5.12.2001.
¥45∂ Kommissionens beslut av den 23 juli 1984 (Flat glass) och kommissionens beslut av den 15 maj 1974 (Flat glass).
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Bryggerier i Luxemburg (46)

61. Den 5 december ålade kommissionen tre luxemburgska bryggerier, Brasserie Bofferding,
Brasserie Battin och Brasserie de Wiltz att betala böter på sammanlagt 448 000 euro för deltagande i ett
marknadsuppdelningsavtal inom hotell- och restaurangbranschen i Luxemburg. Ett fjärde bryggeri,
Brasserie de Luxembourg, ett dotterbolag till Interbrew, slapp betala böter eftersom företaget avslöjade
kartellen för kommissionen och uppfyllde alla övriga villkor i avsnitt B i kommissionens meddelande om
befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

62. Bryggeriföretagen gick skriftligen med på att respektera varandras exklusiva inköpsavtal med
kunder inom hotell- och restaurangbranschen, liksom åtgärder för att begränsa utländska bryggerifö-
retags möjligheter att komma in på den luxemburgska hotell- och restaurangbranschen. Avtalet gällde
från 1985 till 2000. Det ansågs vara en ”allvarlig” överträdelse.

Zinkfosfat (47) 

63. Den 11 december ålade kommissionen sex företag, som tillverkar eller tidigare tillverkat
zinkfosfat, att betala böter på sammanlagt 11,95 miljoner euro. Genom kommissionens utredning
fastslogs att de sex tillverkarna mellan 1994 och 1998 deltagit i en kartell som omfattade hela EES och
som gjorde det möjligt för dem att sluta prisöverenskommelser och att dela upp sin 90-procentiga andel
av marknaden för zinkfosfat, ett pigment som motverkar rostning och som används för framställning av
industrifärger. Överenskommelsen utgjorde i sig en mycket allvarlig överträdelse av artikel 81 i EG-
avtalet och artikel 53 i EES-avtalet.

Uppgörelser om bankavgifter för växling av valutor från euroområdet 
samt ärendet gällande tyska banker (48) 

64. Kort efter eurons tillblivelse den 1 januari 1999 mottog kommissionen (GD Inre marknaden)
klagomål om att växlingsavgiften för mynt och sedlar från euroområdet låg kvar på en hög nivå.
Kommissionen gjorde flera oaviserade inspektioner hos olika banker och begärde information av de flesta
bankerna inom euroområdet. Kommissionen säkrade bevis som indikerade att vissa nationella grupper av
banker kan ha stått i maskopi med varandra för att bibehålla växlingsavgifterna på vissa nivåer för att
minimera förlusterna på grund av införandet av euron. Med detta underlag inledde kommissionen
förfaranden under 2000 mot ett stort antal banker och växlingskontor i sju medlemsstater (Belgien,
Finland, Irland, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Österrike). 

65. Flera banker tog dock initiativ till att lägga fram unilaterala förslag till kommissionen om att 1)
avsevärt sänka avgifterna för växling av gamla sedlar från euroområdet och 2) avskaffa alla dessa avgifter
senast i oktober 2001, åtminstone vid köptransaktioner från kontoinnehavare. 

66. Med hänsyn till den exceptionella omständigheten att marknaden i fråga försvinner och de
omedelbara fördelarna för kunderna genom dessa förslag, som avviker helt från de påstådda hemliga
avtalen, beslöt kommissionen att avsluta kartellförfarandena mot över 50 banker i Belgien, Finland,
Irland, Nederländerna, Portugal och mot vissa banker i Tyskland (49). 

¥46∂ Ärende COMP/37.800, pressmeddelande IP/01/1740, 5.12.2001.
¥47∂ Ärende COMP/37.027, pressmeddelande IP/01/1797, 11.12.2001.
¥48∂ Ärende COMP/37.919, pressmeddelande IP/01/1796, 11.12.2001.
¥49∂ Pressmeddelande IP/01/1159, 31.7.2001.
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67. Den 12 december ålade kommissionen fem tyska banker att betala böter på sammanlagt
100,8 miljoner euro för att ha slutit ett avtal om en avgift på omkring 3 % för inköp och försäljning av
sedlar från euroområdet under den treåriga övergångsperioden som började den 1 januari 1999. 

68. Det österrikiska ärendet kommer att granskas i samband med en större kartell i den österrikiska
banksektorn som för närvarande undersöks. 

Självkopierande papper (50) 

69. Den 20 december beslöt kommissionen att ålägga tio företag som tillverkar självkopierande
papper att betala böter på sammanlagt 313,69 miljoner euro. 

70. Genom kommissionens utredning fastslogs att tillverkarna mellan 1992 och 1995 deltagit i en
kartell som omfattade EU och som avsåg att förbättra lönsamheten för deltagarna genom gemensamma
prishöjningar. Överenskommelsen utgjorde i sig en mycket allvarlig överträdelse av artikel 81 i EG-
avtalet och artikel 53 i EES-avtalet, vilket motiverar det höga bötesbeloppet, särskilt böterna på
184,27 miljoner euro för Arjo Wiggins Appleton, den störste tillverkaren och kartellens tillskyndare.
Sappi slapp helt att betala böter för sin medverkan i kartellen eftersom företaget var först med att
samarbeta med kommissionen och lämna avgörande bevis om kartellbildningen.

Domstolens utslag i målet om British Sugar

71. I ett beslut av den 14 oktober 1998 ålade kommissionen sockertillverkarna British Sugar och
Tate&Lyle och sockergrossisterna Napier Brown och James Budgett att betala böter efter en överträdelse
av artikel 81.1 i EG-fördraget bestående av att parterna samordnat sin prisstrategi för marknaden för vitt
strösocker i Storbritannien (51).

72. Efter överklagan av tre av parterna fastställde förstainstansrätten i sin dom av den 12 juli 2001 (52)
kommissionens beslut i dess helhet, med undantag för en nedsättning av böterna för företaget Tate&Lyle.
Förstainstansrätten godtog inte de olika argument med vilka parterna försökte visa att någon överträdelse
inte förekommit och att deras agerande inte hade kunnat påverka handeln mellan medlemsstaterna. 

73. Beträffande de utdömda böterna anslöt sig förstainstansrätten till kommissionens slutsatser om att
överträdelsen borde klassificeras som allvarlig, hur länge den varat, att den var avsiktlig samt
bedömningen av de försvårande och förmildrande omständigheterna. När rätten granskade den förmånliga
behandlingen, ifrågasattes inte principerna i kommissionens gällande meddelande om befrielse från eller
nedsättning av böter i kartellärenden (53). Rätten ansåg dock att kommissionen felaktigt menat att
Tate&Lyles samarbete inte var löpande och fullständigt i den mening som avses i punkt B d i meddelandet.
Rätten gjorde därför bruk av sin obegränsade behörighet (54) och omprövade fakta kring Tate&Lyles
samarbete, vilket ledde till att böterna nedsattes ytterligare från 50 % till 60 %.

74. British Sugar har sedermera överklagat förstainstansrättens dom till EG-domstolen (55).

¥50∂ Ärende COMP/36.212, pressmeddelande IP/01/1892, 20.12.2001.
¥51∂ För en uttömmande beskrivning av beslutet se XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 1998, s. 138–140.
¥52∂ Förenade målen T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown mot kommissionen.
¥53∂ EGT C 207, 18.7.1996, s. 4.
¥54∂ Se artikel 229 i EG-fördraget, artikel 17 i förordning 17 från 1962.
¥55∂ Mål C-359/01 P.
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2. Artiklarna 82 och 86

2.1 Artikel 82 — Företag i dominerande ställning

75. Artikel 82 förbjuder företag som dominerar en viss marknad att missbruka denna ställning till
förfång för tredje part. Missbruket kan t.ex. bestå av produktionsbegränsningar, alltför höga, diskrimi-
nerande eller alltför låga priser, försäljning med kopplingsförbehåll eller andra affärsmetoder som inte
följer principen om ekonomisk effektivitet. Sådana metoder inverkar negativt på konkurrensen; de
används av företag vars marknadsinflytande sätter dem i stånd att isolera sig själva från konkurrens-
trycket och undanröja sina konkurrenter utan att nämnvärt skada sig själva eller att effektivt blockera
tillgången till marknaden för nykomlingar.

76. År 2001 utdömde kommissionen böter i fyra artikel 82-ärenden. I återstoden av de undersökta
ärendena godtog kommissionen de av företagen erbjudna åtagandena eller avtalsändringarna som satte
stopp för missbruket. De ärenden som undersöktes inskränkte sig inte till vissa specifika sektorer och
gällde bl.a. postsektorn och bilindustrin. 

Deutsche Post AG I (56)

77. Den 20 mars fattade kommissionen sitt första artikel 82-beslut inom postsektorn. I beslutet
befanns tyska postverket, Deutsche Post AG, ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för
företagspakettjänster genom att ge trohetsrabatter och underprissätta sina tjänster. Deutsche Post ålades
att betala böter på 24 miljoner euro. Se avsnitt I.C.2.2.

Deutsche Post AG II (57)

78. Ett annat beslut inom postsektorn, även denna gång avseende Deutsche Post AG, fattades den
25 juli. Se avsnitt I.C.2.2. 

Duales System Deutschland (DSD) (58)

79. Den 20 april fann kommissionen att DSD, det företag som skapade varumärket ”Grüne Punkt”,
missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för organisering av uppsamling och återvinning av
förpackningar i Tyskland. DSD är det enda företag i Tyskland som driver ett heltäckande system för
uppsamling och återvinning av förpackningar. Kommissionen invände mot en bestämmelse i varumär-
kesavtalet mellan DSD och dess kunder som tvingade kunderna att betala avgifter som kalkylerades på
volymen förpackningar med ”Grüne Punkt”-varumärket, snarare än avgifter som byggde på volymen av
förpackningar för vilka DSD faktiskt tillhandahöll sina uppsamlings- och återvinningstjänster. Denna
bestämmelse stred mot artikel 82 eftersom den tvingade kunderna att betala för tjänster som inte tillhan-
dahölls och förhindrade konkurrenter från att ta sig in på marknaden.

¥56∂ Ärende COMP/C1/35.141.
¥57∂ Ärende COMP/C1/36.915.
¥58∂ Ärende COMP/34.493, pressmeddelande IP/01/584. 
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Faktaruta 3: Konkurrenspolitik på området förpackningsavfall

När medlemsstaterna införlivar EG:s miljölagstiftning i sin egen lagstiftning sätter de upp mål för
återvinning och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt principen om att förorenaren
betalar. Medlemsstaternas lagar och förordningar fastställer ramen för näringslivet, som sedan
skapar olika system för uppsamling och återvinning av förpackningar. I de s.k. heltäckande
systemen, exempelvis sådana som kommissionen nyligen granskat, finns avtalsmässiga relationer
mellan företaget som driver systemet och tillverkarna/distributörerna av förpackade varor,
uppsamlingsföretagen och garanti-/återvinningsföretagen.

Kommissionen försöker generellt agera i konsumenternas intresse. Kommissionens syfte är att se
till att de nya marknader som skapats inom denna sektor är öppna för konkurrens, samtidigt som
ett fullgott miljöskydd bibehålls. Tjänsterna skall på samma gång tillhandahållas till bästa möjliga
pris. Kommissionen fattade flera formella beslut och utfärdade administrativa skrivelser år 2001
(två beslut i ärendet Duales System Deutschland (1), ett beslut i ärendet Eco Emballages (2),
administrativa skrivelser i ärendena gällande Pro Europe (3), returpack-PET (4), returpack
Aluminium (5) och returglas (6)) där de grundläggande konkurrensprinciperna, som sådana system
måste överensstämma med, fastlades. Dessa är kortfattat:

a) Företagens valmöjligheter: Kommissionen menar att företag som måste återvinna sitt avfall
bör kunna välja mellan flera system eller andra sätt att följa reglerna. Syftet är att säkra deras
frihet att låta bli att teckna avtal med det dominerande systemet eller att endast göra det för en
del av sina förpackningar. Med hänsyn till den mycket starka ställningen på marknaden som
innehas av de redan existerande systemen är det av yttersta vikt för konkurrensen att
tillgången till marknaden är obegränsad för de alternativa aktörerna. Syftet är även att
möjliggöra en utveckling av nya typer av verksamheter på förpackningsåtervinningsområdet
och sålunda avlägsna hindren för egenhantering och andra enskilda lösningar. Kommissionen
godtar därför inte missbruk som konsoliderar en existerande aktörs dominerande ställning.

b) Inga omotiverade ensamrättsavtal: Vid kommissionens bedömningar av konkurrensbegräns-
ningar inom sektorn för förpackningsavfallsåtervinning beaktas särskilt avtalens räckvidd och
längden på dem. Kommissionen är i allmänhet kritisk mot alla typer av ensamrättsavtal som
saknar ett solitt och övertygande ekonomiskt berättigande.

c) Obegränsad tillgång till uppsamlingsinfrastrukturen: Ett av kännetecknen för marknaden för
uppsamling och sortering av hushållens förpackningsavfall är att det ofta i praktiken är mycket
svårt att dubblera den befintliga uppsamlingsinfrastrukturen. Det vore besvärligt för hushållen att
använda skilda kärl för olika uppsamlingssystem för samma material och detta skulle inte vara en
lönsam lösning. Därför anser kommissionen att det är en förutsättning för att det i praktiken skall
kunna uppstå konkurrens att uppsamlingsföretagen delar på uppsamlingsfaciliteterna.

(1) Ärende COMP/D3/34.493, beslut av den 20 april 2001, EGT L 166, 26.6.2001, s.1; beslut av den 17 september 2001,
EGT L 319, 4.12.2001, s. 1.

(2) Ärende COMP/D3/34.950, beslut av den 15 juni 2001, EGT L 233, 31.8.2001, s. 37.
(3) Ärende COMP/D3/38.051.
(4) Ärendena COMP/D3/35.656 och COMP/D3/37.224.
(5) Ärende COMP/D3/35.658.
(6) Ärende COMP/D3/35.669.
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Michelin (59)

80. Den 20 juni beslöt kommissionen att ålägga den franska däcktillverkaren Michelin att betala
böter på 19,76 miljoner euro för missbruk av dominerande ställning på den franska marknaden för
regummerade däck och utbytesdäck för tunga fordon. Genom kommissionens undersökning fastslogs att
Michelin 1990–1998 haft ett komplicerat system av rabatter, bonusar och kommersiella avtal som band
försäljarna till att ha Michelin som sin leverantör och därigenom på ett konstgjort sätt stängde ute
Michelins konkurrenter från marknaden. De höga böterna återspeglade att överträdelsen var allvarlig och
pågick länge samt att Michelin gjort sig skyldig till en tidigare liknande överträdelse.

IMS Health (60)

81. Den 3 juli fattade kommissionen beslut om interimistiska åtgärder mot IMS Health (USA),
världsledande när det gäller insamling av uppgifter om läkemedelsförsäljning och ordinationer, och ålade
företaget att bevilja licens för sin ”struktur om 1 860 block”, som delar upp Tyskland i 1 860 försälj-
ningszoner eller ”block”. Kommissionen ansåg att IMS vägran att bevilja licens för användning av
strukturen, som enligt kommissionens förmenande de facto blivit standard i den tyska läkemedelsin-
dustrin, utgjorde ett prima facie missbruk av dominerande ställning. Företagets vägran förhindrade
potentiella nykomlingar på marknaden för läkemedelsförsäljningsuppgifter och skulle sannolikt
förorsaka allvarlig och irreparabel skada för IMS nuvarande konkurrenter NDC Health (USA) och AzyX
Geopharma Services (Belgien). Sedan IMS yrkat på interimistiska åtgärder beslutade ordföranden i
förstainstansrätten den 26 oktober om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut i avvaktan
på en slutlig dom i den pågående talan om ogiltigförklaring (61). NDC Health överklagade ordförandens
beslut den 12 december.

De Post/La Poste (Belgien) (62)

82. Den 5 december fann kommissionen att belgiska posten De Post/La Poste hade missbrukat sin
dominerande ställning genom att till förmånstaxan för den generella brevposttjänsten koppla ett

d) Fri marknadsföring av returråvaror: Uppsamlingsföretagens marknadsföring av returråvaror
bör även vara så fri som möjligt samtidigt som man ser till att materialet slussas genom
lämpliga upparbetningskanaler. Insamlat och sorterat förpackningsmaterial kan återanvändas
som en returråvara för olika nya produkter.

Kommissionen kommer att tillämpa de principer som nämns ovan också i pågående och framtida
ärenden. Konsumenterna får direkta fördelar av tillämpningen av dessa policyprinciper, eftersom
konkurrensen på de relevanta marknaderna för förpackningsavfallsåtervinning förväntas minska
det pris som kunderna ytterst betalar för produkter som hamnar i återvinningssystemen.

¥59∂ Ärende COMP/36.041, pressmeddelande IP/01/873, 20.6.2001.
¥60∂ Ärende COMP/38.044 IMS Health/NDC, beslut av den 3 juli 2001, EGT L 59, 28.2.2002. 
¥61∂ Mål T-184/01 R. Ordföranden fann att IMS typ av missbruk inte kunde anses vara otvetydigt enligt gällande

konkurrensregler, att det fanns risk för att IMS skulle lida allvarlig och irreparabel skada om företaget tvingades att bevilja
licens till sina konkurrenter och att en vägning av alla de olika intressena i ärendet ledde till att beslutet ogiltigförklarades.

¥62∂ Ärende COMP/C1/37.859, EGT L 61, 2.3.2002.
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ytterligare avtal som täcker en ny B2B-posttjänst (business-to-business). Företaget ålades att betala böter
på 2,5 miljoner euro. Se avsnitt I.C.2.2.

2.2 Artikel 86.1 i förening med artikel 82 — Offentliga företag/företag med särskilda 
eller exklusiva rättigheter och med dominerande ställning

83. Enligt artikel 86 i EG-fördraget är konkurrensreglerna också tillämpliga på offentliga företag och
företag som av medlemsstaterna beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter. Medlemsstaterna får inte
vidta eller bibehålla regler avseende sådana företag som strider mot konkurrensreglerna. 

La Poste (Frankrike) (63)

84. Den 23 oktober fattade kommissionen ett beslut om tillsynen av relationerna mellan det franska
bolaget La Poste och företag som specialiserat sig på att förbereda försändelser. Kommissionen
upptäckte en intressekonflikt i relationerna mellan franska postverket och privata massbrevhanterings-
företag som består i att franska postverket både konkurrerar med dessa företag och, med tanke på sitt
postmonopol, oundvikligen är deras partner. Kommissionen anser att denna intressekonflikt lockar
postverket att missbruka sin dominerande ställning. Eftersom fransk lagstiftning inte stadgar om någon
tillräckligt effektiv eller oberoende tillsyn för att neutralisera denna intressekonflikt ansåg kommissionen
att franska staten brutit mot artikel 86.1 jämförd med artikel 82 i EG-fördraget.

C — Konkurrensutvecklingen i olika sektorer

1. Energi: Liberaliseringen av el- och gassektorn

85. År 2001 skedde en viktig förändring inom EU:s energisektor (el och gas), som för närvarande
genomgår en liberaliseringsprocess. Omstruktureringen av EU:s energiindustri fortsatte. Energikonsu-
menterna började kunna dra nytta av liberaliseringen i större skala och många utnyttjade de nya möjlig-
heterna att byta leverantörer. Ny lagstiftning föreslogs för att påskynda liberaliseringen. Och sist men inte
minst vidtogs ett antal kompletterande åtgärder för att säkra att liberaliseringen verkligen får genomslag
ekonomiskt.

86. Liberaliseringen tvingar marknadsaktörerna att anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten.
Enligt kommissionen gör liberaliseringen att energibolagen måste effektivisera (rationaliseringar) och
förbättra sina tjänster till konsumenterna. Samtidigt skapas nya marknadsmöjligheter för energibolagen.
De kan utvidga det geografiska området för sin verksamhet och bli multinationella. Vidare kan de ge sig
in på nya produktmarknader och bli flerproduktföretag. Under 2001 bestyrktes att en omstrukturering av
EU:s energisektor är på gång som leder till fler och fler koncentrationer, varvid stordrifts- och samord-
ningsfördelarna är de främsta drivkrafterna. Det bästa exemplet år 2001 var EDF:s förvärvspolicy i
Spanien, Italien och Storbritannien liksom det tyska elbolaget EON:s förvärv av aktiemajoriteten i det
tyska gasbolaget Ruhrgas. I de fall kommissionen haft befogenheter att pröva dessa koncentrationer
enligt koncentrationsförordningen (64) har det konstaterats att de inte skapar eller stärker någon
dominerande ställning på energimarknaderna.

¥63∂ Ärende COMP/C1/37.133.
¥64∂ EON:s förvärv av en majoritetsandel av aktierna i Ruhrgas behandlas av tyska Bundeskartellamt.
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87. Det yttersta målet för liberaliseringspolitiken – ur konkurrensperspektiv – är att ge
konsumenterna en större valfrihet mellan olika leverantörer, som i sin tur konkurrerar mot varandra med
priser och tjänster. Konsumenterna – särskilt i de länder som valt att öppna sina marknader mer än
minimikraven i EU:s el- och gasdirektiv förutsätter – har redan i dag nytta av liberaliseringsprocessen.
Sålunda har elpriserna på EG-nivå (exklusive moms och energiskatter) till stora industrianvändare
sjunkit sedan liberaliseringspolitiken påbörjades, givetvis med vissa skillnader mellan olika medlems-
stater. Vissa indikationer verkar också finnas för att priserna konvergerar mellan medlemsstaterna (65). För
gassektorn är situationen något annorlunda med hänsyn till att gas i stor utsträckning importeras genom
långtidsavtal och att de kontinentaleuropeiska priserna i dessa avtal generellt är kopplade till oljepriserna.
Höjningen av oljepriserna har därför även medfört en prishöjning för gas under det senaste året. På
medellång och lång sikt förväntas dock gashandelscenter komma att utvecklas även i Kontinentaleuropa
vilket skulle leda till större likviditet och mer kortfristig handel. Detta kommer att ge marknadsaktörerna
ett nytt referenspris, som skulle kunna ersätta kopplingen till oljepriset och sålunda underlätta prisför-
handlingarna.

1.1 Kommissionens förslag om fullbordandet av EU:s el- och gasmarknader

88. Den ur lagstiftningsmässig synpunkt viktigaste förändringen 2001 var kommissionens förslag till
nytt direktiv som innehåller ett fullbordande av EU:s el- och gasmarknader (66). Förslaget lades fram för
rådet och Europaparlamentet i mars 2001 efter en offentlig utfrågning med marknadens aktörer på hösten
2000 och består både av kvantitativa och kvalitativa inslag. 

89. När det gäller de ”kvantitativa inslagen” föreskrivs i förslaget att marknaden skall öppnas för alla
kommersiella elförbrukare senast 2003, för alla kommersiella gasförbrukare senast 2004 och för alla
övriga användare – inklusive hushållen – senast 2005. Kommissionen har vid utarbetandet av sitt förslag
tagit hänsyn till att medlemsstaterna kommit olika långt med att införliva de redan befintliga direktiven,
vilket lett till att marknaden inte öppnats lika mycket i alla länder. Kommissionen inledde dessutom
överträdelseförfaranden 2001 mot Frankrike och Tyskland för att de helt eller delvis underlåtit att
införliva gasdirektivet, och mot Belgien för underlåtenhet att helt införliva eldirektivet.

90. Olyckligtvis har kunderna i länder som valt att öppna marknaden långsamt en konkurrensmässig
nackdel i jämförelse med kunder i länder som valt att öppna sin marknad snabbare. På samma sätt är
energibolagens hela kundbas i de sistnämnda länderna utsatt för konkurrens, medan energibolagen i de
förstnämnda länderna fortfarande drar nytta av att ha en skyddad kundbas, vilket leder till omotiverade
konkurrensfördelar. Denna snedvridning av konkurrensen kan endast minskas eller avskaffas om alla
medlemsstater går med på att öppna sina marknader lika mycket.

91. När det gäller de ”kvalitativa inslagen” föreskrivs i förslaget främst en skärpning av reglerna för
att göra åtskillnad mellan olika verksamhetsgrenar. Mot bakgrund av att ett stort antal företag inom el-
och gassektorerna är vertikalt integrerade, dvs. verksamma med överföring och distribution (förutom
elproduktion eller lagring av gas), finns det risk för att den del av företaget som sysslar med överföring
behandlar samma företags distributionsavdelning förmånligt, vilket skadar tredje part som måste skaffa
sig tillträde i egenskap av utomstående företag. För att åtgärda denna fråga föreslog kommissionen i
direktivet att vertikalt integrerade företag skall vara tvungna att i rättsligt avseende skilja de respektive
affärsenheterna åt. I förslaget ingår även vissa kompletterande åtgärder för att hindra otillbörlig
information från att utbytas mellan de åtskilda affärsenheterna. Slutligen föreslogs att de skärpta reglerna

¥65∂ Kommissionens arbetsdokument: Första rapporten om genomförandet av den inre gas- och elmarknaden, SEK(2001)
1957, 3.12.2001, s. 23. 

¥66∂ KOM(2001) 125 slutlig, 13.3.2001.
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för en åtskillnad mellan olika verksamhetsgrenar även skall utsträckas till att omfatta stora distributions-
företag. 

92. För det andra föreslår kommissionen att göra det obligatoriskt för medlemsstaterna att bilda en
oberoende tillsynsmyndighet på nationell nivå och att reglera tredjepartstillträdet (i motsats till ett
framförhandlat tredjepartstillträde, som är ännu ett alternativ enligt de nuvarande direktiven). Reglerat
tillträde innebär att tillträde beviljas på basis av avgifter som godkänts av myndigheterna. Fördelen med
reglerat tillträde är att det generellt leder till lägre transaktionskostnader för tredje part och att avgifterna
– på förhand – övervakas av den nationella tillsynsmyndigheten.

93. Kommissionens förslag om ett fullbordande av energimarknaderna togs varmt emot av flertalet
av medlemsstaterna vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars 2001. Vissa medlemsstater, t.ex.
Frankrike, uttryckte dock farhågor om tidsfristen för det fullständiga öppnandet av marknaden. Andra
åter, exempelvis Tyskland, som föredrog ett framförhandlat tredjepartstillträde och motsatte sig nationella
tillsynsmyndigheter, uttryckte farhågor om de ”kvalitativa inslagen”. Icke desto mindre påbörjades
förhandlingar om utkastet till direktiv i rådets arbetsgrupper och betydande framsteg har gjorts under
2001. Förhoppningen är därför att förhandlingarna skall kunna avslutas under 2002.

94. I juni 2001 påminde kommissionen medlemsstaterna om deras ansvar att snarast möjligt se till att
alla länders marknader öppnas lika mycket (67) och uppmärksammade dem på att företag inte får utnyttja
de olika graderna av öppenhet på ett otillbörligt sätt. Slutligen meddelade kommissionen att – i det fall då
en medlemsstat inte kan eller vill anta kommissionens förslag om ett fullbordande av energimarknaden –
kommissionen kan använda sig av instrumenten i artikel 86.3 i EG-fördraget. Denna artikel gör det
möjligt att – på vissa villkor – anta kommissionsbeslut och direktiv som är riktade till medlemsstaterna
utan att de behöver godkännas av medlemsstaterna.

95. Parallellt med lagförslagen har arbete utförts och diskussioner skett i internationella grupper
bestående av berörda parter (nationella förvaltningar, tillsynsmyndigheter, förbrukare och producenter).
Dessa grupper (Forum för elektricitet i Florens och Forum för gas i Madrid) sammanträffade på initiativ
av kommissionen som också deltog aktivt. Sålunda diskuterades vissa tekniska och tillsynsmässiga
frågor i ett försök att uppnå en harmonisering som skulle främja handeln över gränserna och skapa lika
och rättvisa konkurrensvillkor i hela EU på både gas- och elmarknaderna. 

1.2 Konkurrenspolitikens samspel med den inre marknadens regler

96. Genomförandet av konkurrenspolitiken skall i första hand borga för att de statliga hinder som
avlägsnas med hjälp av el- och gasdirektivet inte ersätts med att marknadsaktörerna begränsar konkur-
rensen, vilket skulle få precis samma effekter. Tre grundläggande villkor krävs för att skapa och bibehålla
en effektiv konkurrens både på gas- och elmarknaderna: fri distribution, fri efterfrågan, fritt nättillträde.
Begreppet ”fri” betyder i sammanhanget inte gratis utan ”fri från konstgjorda begränsningar”.

97. I synnerhet de särdrag som räknas upp nedan hämmar utvecklingen av konkurrensen på EU:s
gas- och elmarknader: för det första att näten är och förblir naturliga monopol. Kommissionen försöker
främja ett reellt tillträde till nätet för tredje part till villkor som varken är diskriminerande eller innebär
något missbruk. Inom elsektorn riktas särskild uppmärksamhet på tillträdet till överbelastade samman-
kopplingsnät mellan olika medlemsstater, som är avgörande infrastrukturer i handeln över gränserna.
Tillträdet till dessa sammankopplingsnät är samtidigt nyckeln i ett antal länder med en monopolistisk

¥67∂ Pressmeddelande IP/01/872, 20.6.2001.
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distributionsstruktur, där en effektiv konkurrenssituation alltså endast kan införas med hjälp av import.
Kommissionen ingrep i utformningen av överföringskapacitetens tilldelningssystem för elsammankopp-
lingsnät mellan Storbritannien och Frankrike, och håller för närvarande på att undersöka och övervaka
situationen vid andra gränser, som t.ex. elsammankopplingsnäten mellan Spanien och Frankrike, och
sammankopplingsnäten till Nederländerna. Kommissionen behandlade även konstruktionen och använd-
ningen av ett nytt sammankopplingsnät som länkar samman Norge och Tyskland (68). Tillträde till nätet är
också en viktig fråga för gassektorn. År 2001 behandlade kommissionen ett ärende gällande en
gemensam vägran från kontinentaleuropeiska företag att ge en norsk gasproducent tillträde till deras
rörledningar. Kommissionen nådde en överenskommelse med ett av de aktuella EU-företagen sedan detta
erbjudit åtaganden som effektiviserade systemet för tredjepartstillträdet (69).

98. För det andra är och förblir vertikala avgränsningar ett generellt drag för energiindustrin, i all
synnerhet för gasmarknaden, eftersom det finns en väletablerad vertikal leveranskedja där alla företag har
sin väldefinierade position och funktion.

99. För det tredje har producenterna av gammal hävd samarbetat i saluföringen på dessa marknader,
och gör så fortfarande i dag, vilket gör konkurrensen mindre energisk på distributionssidan. Ett exempel
på sådana metoder hittades inom den irländska (Corrib) (70) och norska gassektorn (GFU) (71) samt inom
den franska elsektorn (EDF/CNR), men det förefaller som om liknande arrangemang även finns i andra
länder. 

100. En del konkurrenshämmande drag (horisontell avgränsning, användningsbegränsningar)
kännetecknar främst gasmarknaderna. 

1.3 Kommissionens statsstödspolitik inom energisektorn

101. Under 2001 riktades särskild uppmärksamhet på följande aspekter:

— Analys av ärenden gällande icke-återvinningsbara kostnader (metod och beslut). Se avsnitt III.A.4. 

— Bedömning av ett ökande antal ordningar som främjar förnybar energi. Se avsnitt III.C.1.3. 

— Bl.a. har kommissionen analyserat ordningar som bygger på driftsstöd, som t.ex. miljöfrämjande
bidrag i Luxemburg, ordningar som bygger på marknader för gröna certifikat, som de nya regionala
elektricitetslagarna i de belgiska regionerna samt även mer invecklade ordningar med en
kombination av olika stimulansmetoder, exempelvis det brittiska systemet med skyldighet att köpa
energi från förnybara energikällor.

— Bedömning av statligt stöd som skall skapa en viss nivå av trygghet i elförsörjningen. Direktiv
96/92/EG (72) ger medlemsstaterna tillstånd att ge prioritet åt inhemska fossilbränsleenergikällor upp
till en bestämd övre gräns, med utgångspunkt i deras årsenergikonsumtion, för att säkra en viss grad
av försörjningstrygghet.

¥68∂ Jfr tillkännagivande enligt artikel 19.3 i rådets förordning 17 i ärendet COMP/E3/37.921 Viking Cable, EGT C 247,
5.9.2001, s. 11; de anmälande parterna har sedermera beslutat att avbryta Viking Cable-projektet.

¥69∂ Pressmeddelande IP/01/1641 – Kommissionen överens med Thyssengas i Marathonärendet.
¥70∂ Pressmeddelande IP/01/578 – Enterprise Oil, Statoil och Marathon kommer att marknadsföra Irish Corrib-gas separat.
¥71∂ Pressmeddelande IP/01/830 – Kommissionen motsätter sig GFU:s gemensamma försäljning av gas i Norge.
¥72∂ Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre

marknaden för el, EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.
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1.4 Övriga förändringar inom energisektorn: Motorbränslen

102. Efter kommissionens möte med de nationella konkurrensmyndigheterna den 29 september 2000
med diskussioner om konkurrenspolitiken inom motorbränslesektorn (73) var en av slutsatserna att
nykomlingar på marknaden och oberoende aktörer är väsentliga när det gäller att bibehålla och/eller
förbättra konkurrenstrycket på EU:s motorbränslemarknader. Under 2001 utförde generaldirektoratet för
konkurrens en ingående undersökning av konkurrensvillkoren för oberoende, icke-integrerade aktörer
inom motorbränslesektorn. 

103. De oberoende aktörerna nämnde ett antal faktorer som ibland försvårar deras situation. Dessa
faktorer sammanhänger med vertikalt integrerade företags agerande liksom med vissa administrativa
hinder. De oberoende aktörerna hävdade att vissa av deras svårigheter beror på en del vertikalt
integrerade företags arbetsmetoder, t.ex. diskriminerande prissättning, underprissättning, leveransvägran,
ovillighet att ge tillgång till transport- och lagringsanordningar och långfristiga leveranskontrakt med
ensamrättsklausuler mellan integrerade motorbränsleföretag och bensinstationer. Detta agerande kan
eventuellt omfattas av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, men undersökningen gav inte några
avgörande belägg för några överträdelser av EG:s konkurrensregler. Slutligen nämnde de oberoende
aktörerna ett antal administrativa hinder som orsakar dem avsevärda svårigheter. De statliga hinder som
oftast kritiserades var bl.a. de nationella lagar som införts efter direktiv 98/93 om beredskapslager, viss
skattelagstiftning, miljökrav, åtgärder för att öka pristransparensen och metoderna för att lokalisera
försäljningsställen. Undersökningen visade att situationen för de oberoende aktörerna varierar avsevärt
mellan de medlemsstater som ingick i undersökningen. Undersökningsresultaten lades fram och
diskuterades vid ett andra möte mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna den
16 november 2001.

2. Posttjänster

104. Postsektorn genomgår för närvarande stora förändringar, främst med sikte på en ytterligare
öppning av marknaden och den omvandling som framkallas av e-ekonomin. Kommissionen har fattat
åtskilliga viktiga beslut gällande denna sektor för att undvika att de ursprungliga postoperatörerna åter
monopoliserar de avreglerade marknaderna.

2.1 Kommissionens förslag till ytterligare öppning av marknaden

105. Den 15 oktober 2001 godkände rådet medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt avseende en
ändring av det gällande postdirektivet. 

106. De viktigaste ändringarna i den text som rådet godkänt är följande:

— En ytterligare öppning av marknaden med en stegvis reduktion av det reserverade området fr.o.m.
den 1 januari 2003 och fr.o.m. den 1 januari 2006 (74). 

¥73∂ Se konkurrensrapporten för år 2000, punkterna 119–221. Se även pressmeddelandena MEMO/00/55, 20.9.2000, IP/00/1090,
29.9.2000 och IP/00/1391, 30.11.2000.

¥74∂ De icke reserverade områdena kommer fr.o.m. 2003 även att omfatta brev över 100 g; denna gräns kommer inte att vara
tilllämplig om avgiften är lika hög eller mer än tre gånger så hög som det allmänna portot för en brevförsändelse av första
viktklassen inom den snabbaste kategorin. Fr.o.m. 2006 ingår också brev över 50 g i det icke reserverade området; denna
gräns kommer inte att vara tillämplig om avgiften är lika hög eller mer än tre gånger så hög som det allmänna portot för en
brevförsändelse av första viktklassen inom den snabbaste kategorin.
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— En möjlighet att via ett förslag från kommissionen, som godkänns av Europaparlamentet och rådet,
fullborda den inre marknaden för posttjänster år 2009 (75).

— En liberalisering av utgående utrikespost, utom för de medlemsstater där denna tjänst måste ingå i
det reserverade området för att säkra tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna. 

— Ett förbud mot korssubventionering av samhällsomfattande tjänster utanför det reserverade området
med intäkter från tjänster inom det reserverade området såvida det inte är strikt nödvändigt att
uppfylla specifika samhällsomfattande tjänsteskyldigheter inom det konkurrensutsatta området. 

— Tillämpning av principerna om insyn och icke-diskriminering närhelst företagen som tillhandahåller
samhällsomfattande tjänster tillämpar speciella portosatser.

107. Den text som godkändes av rådet innehåller inte någon definition av begreppet ”special-
tjänster” (76). Även om den reviderade texten leder till en mindre omfattande öppning av postmarknaden
än vad som ursprungligen planerades av kommissionen kan den anses vara ett viktigt steg framåt mot en
inre marknad för posttjänster. Texten måste ännu godkännas av Europaparlamentet.

2.2 Ärenden

Deutsche Post AG I (77)

108. Den 20 mars avslutade kommissionen sin undersökning av Deutsche Post AG (nedan: DPAG)
och antog ett beslut enligt vilket företaget missbrukat sin dominerande ställning genom att bevilja
trohetsrabatter och genom att tillämpa underprissättning på marknaden för företagspakettjänster. DPAG
ålades att betala böter på 24 miljoner euro för den avskärmning av marknaden som uppstått på grund av
företagets länge tillämpade trohetsrabatter. Inga böter utdömdes för underprissättningen eftersom de
ekonomiska kostnadsbegrepp som användes för att fastställa underprissättningen inte var tillräckligt
utvecklade vid denna tidpunkt. Detta är kommissionens första formella beslut om missbruk inom
postsektorn.

109. Efter ett klagomål från United Parcel Service år 1994, enligt vilket DPAG använde intäkter från
sitt brevpostmonopol för att finansiera priser som inte täcker kostnaderna på den öppna marknaden för
företagspakettjänster, fastslår kommissionen i sitt beslut att alla tjänster som erbjuds av en innehavare av
ett monopol i öppen konkurrens måste täcka åtminstone de produktspecifika tillläggskostnaderna
(”incremental costs”) som uppstår vid förgreningar in i den konkurrensutsatta sektorn. Ligger kostnads-
täckningen under denna nivå anses underprissättning föreligga. Undersökningen avslöjade att DPAG
under fem år inte täckt de produktspecifika tilläggskostnaderna för företagets postorderleveranstjänster.

110. DPAG har åtagit sig att bilda ett separat företag (”Newco”) för företagspakettjänster, som fritt
kommer att få köpa de insatstjänster som krävs för verksamheten antingen från DPAG (till marknads-

¥75∂ År 2006 kommer kommissionen att för varje medlemsstat utvärdera effekterna på de samhällsomfattande tjänsterna när
den interna postmarknaden fullbordats 2009. På basis av denna studie skall kommissionen lämna en rapport till
Europaparlamentet och rådet tillsammans med ett förslag som, om så är lämpligt, bekräftar årtalet 2009 för fullbordandet
av den inre marknaden för posttjänster eller bestämmer andra åtgärder mot bakgrund av slutsatserna i studien.

¥76∂ En definition av specialtjänster lades fram i det ursprungliga förslaget från kommissionen. Även om de flesta av
medlemsstatsdelegationerna höll med om behovet av att definiera specialtjänster i det nya direktivet misslyckades man
med att uppnå någon kompromiss i rådet om en specifik definition. 

¥77∂ Ärende COMP/35.141, EGT L 125, 5.5.2001.
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priser) eller från tredje part eller stå för dessa insatstjänster själv. Dessutom har DPAG åtagit sig att alla
insatstjänster som tillhandahålls Newco skall tillhandahållas Newcos konkurrenter till samma pris och på
likadana villkor.

Deutsche Post AG II (78)

111. I ett beslut av den 25 juli fann kommissionen, efter ett klagomål från brittiska postverket, att
Deutsche Post AG (DPAG) (79) missbrukat sin dominerande ställning på den tyska brevmarknaden genom
att innehålla, avgiftsbelägga och försena inkommande internationell post som företaget felaktigt klassifi-
cerade som utomlands postad inrikespost (s.k. ABA-remailing). Kommissionen beslöt även att DPAG:s
missbruk motiverade ett bötesstraff som sattes till en ”symbolisk” summa på 1 000 euro på grund av det
oklara rättsläge som rådde vid tillfället för överträdelsen.

112. Kommissionen fann att DPAG hade missbrukat sin dominerande ställning på den tyska
marknaden för leverans av internationell post och därigenom brutit mot artikel 82 i EG-fördraget på fyra
sätt: 1) diskriminerande behandling av kunder, 2) vägran att fullgöra sin utdelningstjänst, 3) överpris-
sättning av den erbjudna tjänsten, 4) begränsning av utvecklingen på den tyska marknaden för utdelning
av internationell post och av den brittiska marknaden för internationell post till Tyskland. Under
förfarandet gjorde DPAG ett åtagande att inte längre hålla inne, avgiftsbelägga eller försena internationell
post av den typ som ärendet gällde. 

De Post/La Poste (Belgien) (80)

113. Den 5 december beslöt kommissionen att den belgiska postoperatören De Post/La Poste (nedan:
belgiska posten) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att koppla en förmånstaxa för
allmänna brevtjänster till att kunden godtar ett tilläggsavtal för en ny ”B2B”-posttjänst (business-to-
business). Denna nya tjänst konkurrerar med den dokumentutbytestjänst som erbjuds i Belgien av Hays,
ett privat företag som är etablerat i Storbritannien. Eftersom belgiska posten utnyttjade de ekonomiska
resurserna i sitt monopol för allmänna brevtjänster till att utvidga sin dominerande ställning till den
separata och distinkta marknaden för ”B2B”-tjänster har kommissionen utdömt böter på 2,5 miljoner euro. 

114. I april 2000 lämnade Hays plc. (”Hays”), en privat postoperatör i Storbritannien, ett klagomål till
kommissionen med påståenden om att belgiska posten försökte eliminera Hays dokumentutbytesnät, som
detta företag drivit i Belgien sedan 1982. Hays kunde inte konkurrera med den taxesänkning som erbjöds
av belgiska posten inom monopolområdet och förlorade därför de flesta av sina traditionella kunder i
Belgien, dvs. försäkringsbolagen. 

3. Telekommunikationer

3.1 Riktlinjer för marknadsanalyser och beräkningar av betydande marknadsinflytande

115. Efter ett gemensamt initiativ av kommissionsledamöterna Mario Monti och Erkki Liikanen antog
kommissionen den 25 mars ett ”förslag till riktlinjer för marknadsanalyser och beräkningar av betydande
marknadsinflytande” (81) med sikte på ett formellt antagande av direktivförslaget om ett nytt regelverk för

¥78∂ Ärende COMP/36.915, EGT L 331, 15.12.2001.
¥79∂ Pressmeddelande IP/01/1068, 25.7.2001.
¥80∂ Ärende COMP/37.859, pressmeddelande IP/01/1738, 5.12.2001, EGT L 61, 2.3.2002. 
¥81∂ KOM(2001) 175 slutlig, 28.3.2001.
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elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Förslaget till riktlinjer torde hjälpa rådet
och Europaparlamentet att godkänna den nya definitionen av ”betydande marknadsinflytande” som
föreslås i ramdirektivet (artikel 13).

116. Förslaget till riktlinjer bygger på förstainstansrättens och EG-domstolens rättspraxis på konkur-
rensområdet och på kommissionens egen beslutspraxis när det gäller definitionen av den relevanta
marknaden och tillämpningen av begreppet ”enskild och kollektiv dominerande ställning”, i synnerhet
vad gäller marknaderna för elektroniska kommunikationer. 

117. Förslaget diskuterades först med de nationella tillsyns- och konkurrensmyndigheterna den
29 mars i Bryssel. I samband med ett offentligt samråd som initierades av kommissionen fick de berörda
aktörerna också möjligheten att ge sin syn på saken och ta ställning under ett offentligt möte i Bryssel den
18 juni. Dessa två evenemang visade att myndigheterna och de berörda aktörerna i huvudsak ansluter sig
till kommissionens synsätt. 

118. Den slutliga versionen av riktlinjerna kommer att antas av kommissionen när det nya
ramdirektivet antagits av Europaparlamentet och rådet. 

3.2 Antagande av sjunde genomföranderapporten

119. Den 28 november antog kommissionen den sjunde rapporten om medlemsstaternas
genomförande av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet. Det viktigaste budskapet i rapporten
är att telekomtjänstesektorn är i god form och att de nationella regleringsmyndigheterna fortsätter att göra
framsteg med avregleringen. Konkurrensen mellan operatörerna pressar ner priserna överallt. De tidigare
helt dominerande operatörernas priser för ett treminuters fjärrsamtal inom EU har sjunkit med 11 %
sedan i fjol och med 45 % sedan 1998 och priset för ett tiominuterssamtal har sjunkit med 14 % sedan
i fjol och med 47 % sedan 1998. Det genomsnittliga antalet Internetanvändare i EU:s hushåll låg på
omkring 36 % i juni 2001. Dock kvarstår ett antal flaskhalsar i lagstiftningen som snabbt måste
undanröjas för att tillväxten på telekommarknaderna skall kunna fortsätta. De viktigaste punkterna gäller
tillgången till accessnätet, långa leveranstider och avsaknaden av kostnadsorientering av förhyrda linjer,
särskilt för hastigheter som möjliggör en utbyggnad av bredband och e-handel, kvardröjande
snedvridning av priserna och en prispress i vissa fall samt slutligen att man helt fritt kan välja och
förhandsvälja sin operatör.

3.3 Kontroll av direktivens genomförande

120. Kommissionen har fortsatt att övervaka att avregleringsdirektiven genomförs i praktiken i
medlemsstaterna samt även införandet av ett regelverk i Grekland efter marknadernas fullständiga
avreglering den 1 januari.

121. Trots medlemsstaternas avsevärda framsteg pågår fortfarande 21 överträdelseförfaranden enligt
artikel 86.3 i EG-fördraget mot medlemsstater som inte på korrekt sätt införlivat avregleringsdirektiven
eller som underlåtit att anmäla sina genomförandebestämmelser. Kommissionen inledde bl.a. ett
förfarande mot Luxemburg om ledningsrätter som utmynnade i att talan väcktes i EG-domstolen i
februari. Kommissionen kritiserade Luxemburg för att inte ha infört tydliga regler som garanterar lika
behandling av alla operatörer när det gäller ledningsrätter. 

122. Den 16 oktober gav EG-domstolen kommissionen rätt i förfaranden mot Portugal och Grekland. I
domen gällande Portugal slog EG-domstolen fast att callbacktjänster inte är taltelefoni i den mening
som avses i direktiv 90/388/EEG och att den portugisiska regeringen sålunda otillbörligen reserverade
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dessa tjänster för den tidigare monopoloperatören fram till avregleringen av telekommunikationerna (82).
I domen gällande Grekland (83) slog domstolen fast att tillträdet till marknaden för mobiltelefoni enligt
ovannämnda direktiv inte kan inskränkas annat än om bandbredd saknas. När tillträde till marknaden
kräver licens måste medlemsstaten se till att licensansökningsförfarandet är transparent och offentligt och
sker på grundval av objektiva och icke-diskriminerade kriterier.

123. Den 6 december avkunnade EG-domstolen en dom (84) i en tvist mellan kommissionen och
Frankrike gällande den ordning för finansiering av samhällsomfattande tjänster som gäller i Frankrike
sedan 1997. Kommissionen väckte talan vid domstolen i april 2000. Domstolen gick helt på kommis-
sionens linje och ansåg att den franska bestämmelsen inte motsvarade direktivens krav om proportio-
nalitet, objektivitet och insyn samt att Frankrike även underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att utjämna
priserna.

124. När det gäller frågan om utjämningen av abonnemangsavgifter, i enlighet med direktiv 96/19/EG,
har kommissionen fortsatt sitt överträdelseförfarande mot Spanien genom att i juli sända ett komplet-
terande motiverat yttrande. I yttrandet betonas särskilt diskrepansen mellan tarifferna för en fullständig
tillgång till accessnätet från december 2000 och pristakbestämmelsen efter en ändring i maj 2001, som
skapar risker för prispress fram till 2003, vilket sannolikt neutraliserar effekterna av den fria tillgången
till accessnätet. Den 21 december hänsköt kommissionen ärendet till EG-domstolen (85). 

3.4 Branschutredningen om tillgång till accessnätet

125. I juli 2000 föreslog kommissionen en ny förordning med krav om tillgång till accessnätet, som
snabbt godkändes (86) av Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft den 2 januari (87). Samtidigt
inledde GD Konkurrens den första etappen i en branschutredning om accessnätet och sände ut skrivelser
till operatörer med tidigare helt dominerande ställning för att undersöka den fria tillgången till accessnätet
och utvecklingen av bredbandstjänster över dessa operatörers accessnät. Vid bredbandsöverföringar
används samma slutanvändarlinjer för att leverera större mängder information med ny teknik och
möjliggörs leverans av snabba Internettjänster.

126. Utredningen inleddes 2001 med att frågeformulär sändes ut till nykomlingar på marknaden i juli.
Syftet med den andra utredningsetappen är att bedöma konkurrensläget på accessnätet sex månader efter
det att den nya förordningen trätt i kraft, liksom potentiella missbruk av dominerande ställning i strid
med artikel 82 i EG-fördraget av operatörer som tidigare innehade en helt dominerande ställning. Denna
andra etapp bör tillåta kommissionen att senast i början av 2002 ha skaffat sig en allsidig bedömning av
tillgången till accessnätet i de 15 medlemsstaterna och vilka problem nykomlingar på marknaden stöter
på när det gäller att få rättvisa och konkurrenskraftiga villkor.

¥82∂ Mål C-429/99.
¥83∂ Förenade målen C-396/99 och C-397/99.
¥84∂ Mål C-146/00.
¥85∂ Mål C-500/01.
¥86∂ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000, EGT L 336, 30.12.2000.
¥87∂ Fritt tillträde till accessnätet, dvs. till den fysiska förbindelsen mellan kundens lokaler och teleoperatörens lokala

telestation, innebär att alternativa operatörer får tillträde till den tidigare dominerande operatörens nät så att konkurrens
införs inom detta segment av telekomnätet, som huvudsakligen ägs av de f.d. monopolföretagen. Det är vanligtvis
omöjligt att dubblera dessa nät över hela landet. 
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3.5 Branschutredningen om förhyrda linjer

127. Den första etappen i utredningen om förhyrda linjer bestod av insamling och analys av
jämförbara marknadsuppgifter för alla medlemsstaterna. I september 2000 presenterade kommissionen
de första resultaten av utredningen vid en offentlig utfrågning i Bryssel. Ett antal möjliga konkurrens-
problem hade ringats in och kommissionen beslöt att gripa sig an de frågor som hade en gemenskapsdi-
mension och gränsöverskridande karaktär och lämna återstoden till de nationella myndigheterna.

128. I november 2000 inledde kommissionen fem ärenden på eget initiativ (88) för att ytterligare
undersöka konkurrensutbudet av internationella förhyrda linjer i fem medlemsstater: Belgien, Grekland,
Italien, Portugal och Spanien. Undersökningen sker i nära samarbete med de nationella konkurrensmyn-
digheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna för telekomsektorn i dessa medlemsstater.

129. Mot bakgrund av att de ursprungliga branschutredningsresultaten var jämförande och inte helt
aktuella sände kommissionen en formell begäran om upplysningar till de nationella myndigheterna i
dessa fem medlemsstater 2001 och diskuterade de relevanta landspecifika faktorerna vid bilaterala möten
med dessa myndigheter. Det fortlöpande samarbetet med de nationella myndigheterna går i korthet ut på att
närmare granska konkurrensbeteendet i utbudet av förhyrda linjer hos de nationella operatörer som
tidigare innehade en helt dominerande ställning. För närvarande kontrollerar kommissionen påståenden
om att priserna på förhyrda linjer från fem inblandade operatörer med tidigare helt dominerande ställning
har sänkts samt överväger andra relevanta faktorer, nämligen hur höga, rättvisa och överblickbara
rabatter är, avtalen om tjänsternas omfattning samt kvaliteten på tjänsteparametrarna.

3.6 Branschutredningen om roaming 

130. Branschutredningen inleddes i januari 2000 med insamling av komparativ information om pris-
och kostnadsnivåer för alla EU:s mobiloperatörer i syfte att undersöka problemet med roamingpriser som
är oöverskådliga för kunderna, rigida och som inte har samband med den verkliga kostnaden (89). Både
grossist- och detaljmarknaderna befanns vara företrädesvis nationella. I utredningen konstaterades att
över 90 % av marknaden var koncentrerad till de två tidigare helt dominerande operatörerna på de flesta
nationella grossistmarknaderna för roaming och att hela EU lider av en genomgripande brist på konkur-
renstryck, särskilt på grossisthandelsnivå.

131. Den 11 juli inledde kommissionens inspektörer, som en uppföljning på branschutredningen,
tillsammans med tjänstemän från nationella konkurrensmyndigheter samtidiga oannonserade inspek-
tioner hos nio mobiltelefonoperatörer i Storbritannien och Tyskland (90). De insamlade uppgifterna håller
för närvarande på att analyseras för att avgöra huruvida tillräckliga bevis finns om antitrustöverträdelser.
Dessutom sker en samordning med nationella konkurrens- och telekommyndigheter för att främja
konkurrensen på nationell nivå.

¥88∂ Ärendena COMP/38.001 Förhyrda linjer, Spanien, COMP/38.002 Förhyrda linjer, Portugal, COMP/38.003 Förhyrda
linjer, Italien, COMP/38.004 Förhyrda linjer, Grekland och COMP/38.005 Förhyrda linjer, Belgien.

¥89∂ ”Roaming” sker då en mobiltelefonanvändare ringer eller mottar samtal via ett annat nätverk än det egna.
¥90∂ Pressmeddelande MEMO/01/262, 11.7.2001.
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3.7 Enskilda ärenden som behandlas med utgångspunkt i artiklarna 81 och 82

3.7.1 Identrus

132. Den 31 juli godkände kommissionen avtal mellan flera större banker inom och utanför EU som
bildat ett globalt nät (”Identrus”) för autentisering av elektroniska namnteckningar och andra aspekter av
e-handelstransaktioner (91). Kommissionen drog slutsatsen att Identrus-systemet inte kommer att leda till
någon märkbar begränsning av konkurrensen. Den innebär bl.a. inte någon avskärmningsrisk och den
kommer att utsättas för konkurrens från konkurrerande system, och deltagare är fria att använda andra
sådana system. Kommissionens godkännande illustrerar den vikt som fästs vid utvecklingen av konkur-
renskraftiga e-handelsrelaterade marknader.

3.7.2 Intelsat

133. Den 1 juni utfärdade kommissionen ett icke-ingripandebesked till Intelsat för en omstrukturering
från mellanstatlig organisation till affärsföretag. Intelsat bildades som ett statligt kooperativ för satellit-
kommunikationer över hela världen före liberaliseringen av telekommunikationerna. Eftersom telekom-
marknaderna har utvecklats och andra satellitaktörer trätt in på marknaden blev Intelsats struktur mindre
lämplig både i kommersiellt och konkurrensmässigt hänseende. Kommissionens undersökning och
analys gav vid handen att omstruktureringen inte innebar någon märkbar begränsning av konkurrensen.
Kommissionen noterade att Intelsat inom två år efter privatiseringen skulle utbjuda aktier till
allmänheten. Resultaten av undersökningen låg i linje med slutsatserna från de tidigare ärenden som
berörde andra mellanstatliga satellitorganisationer: nämligen sjöfartssatellitorganisationen Inmarsat (92)
och Europeiska satellitorganisationen Eutelsat (93). 

3.7.3 Wanadoo

134. Den 19 december sände kommissionen ett meddelande om invändningar till Wanadoo
Interactive, ett dotterbolag till France Télécom, som levererar Internetuppkopplingar (94). Kommissionen
tror i detta skede att företaget prissatt sina snabba Internettjänster med ADSL-teknik på en nivå som
ligger under tilläggskostnaderna (och även de rörliga kostnaderna), vilket kan utgöra missbruk av
dominerande ställning. Detta eventuella missbruk ägde rum under hela 2001 under en period som var
avgörande vid starten för bredbandstjänster för de franska hushållen, vilket skadade Wanadoos konkur-
renter.

4. Transport 

4.1 Lufttransport

135. Kommissionen undersökte ett antal flygbolagsallianser under 2001. I allmänhet menar kommis-
sionen att flygbolagsallianser kan gynna passagerarna genom att utvidga nätverken och förbättra effekti-
viteten. Allianserna kan dock även begränsa konkurrensen på vissa linjer och korrigerande åtgärder
behövs ofta för att motverka detta.

¥91∂ Ärende COMP/37.462, EGT L 249, 19.9.2001.
¥92∂ Pressmeddelande IP/98/923, 22.10.1998.
¥93∂ Pressmeddelande IP/00/1360, 27.11.2000.
¥94∂ Pressmeddelande IP/01/1899, 21.12.2001.
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4.1.1 British Midland/Lufthansa/SAS (95)

136. Den 1 mars 2000 anmälde British Midland International, Lufthansa och SAS att de ämnade bilda
ett gemensamt företag för att samordna sina tjänster inom EES till och från flygplatsen London Heathrow
och Manchesters internationella flygplats. Kommissionen granskade avtalet i nära samarbete med de
brittiska konkurrensmyndigheterna. Sedan parterna gjort ett antal åtaganden informerade kommissionen
dem den 12 juni 2001 om att de beviljats ett sexårigt undantag för sitt avtal om bildandet av ett
gemensamt företag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 3975/87.

137. Enligt avtalet för det gemensamma företaget beviljas Lufthansa exklusiv rätt att bedriva
flygningar på nästan alla linjer mellan London och Manchester å ena och tyska flygplatser å andra sidan.
På samma sätt får SAS exklusiv rätt på trafiken mellan London/Manchester och de skandinaviska
länderna. Denna begränsning ansåg problematisk för rutten London–Frankfurt som med 2,1 miljoner
startande och landande passagerare år 1999 är en av de livligaste i Europa. Kommissionen drog slutsatsen
att British Midlands frånvaro från linjen London–Frankfurt utgör en märkbar begränsning av konkur-
rensen både på marknaden för icke-tidskänsliga (fritids)passagerare och på marknaden för tidskänsliga
(affärs)kunder. 

138. I sin analys som utgick från artikel 81.3 drog kommissionen slutsatsen att den övergripande
effekten av avtalet i effektivitets- och konkurrenshänseende är positiv. Det leder till en omorganisation
och utvidgning av parternas befintliga nätverk, tillåter Lufthansa och SAS att konkurrera om inrikes-
trafiken i Storbritannien liksom om trafiken mellan Storbritannien och Irland och att transportera
passagerare från samtliga orter inom STAR-nätverket till regionala destinationer i Storbritannien. Det
leder vidare till ökad konkurrens. Till följd av avtalet kunde British Midland börja erbjuda nya tjänster för
linjerna från London till Barcelona, Lissabon, Madrid, Milano och Rom. 

139. För att bemöta kommissionens konkurrensfarhågor gjorde parterna ett antal åtaganden, främst
om att lämna ifrån sig tillgängliga start- och landningstider vid Frankfurts flygplats som skulle låta
nykomlingar på marknaden göra fyra dagliga avgångar. Kommissionen utförde ett marknadstest för att
försäkra sig om att start- och landningstiderna verkligen skulle användas av konkurrenterna. 

140. Kommissionen undersökte även samarbetet mellan Austrian Airlines och Lufthansa. Den
14 december 2001 offentliggjordes ett tillkännagivande enligt artikel 16 i förordning nr (EEG)
nr 3975/87 (96), enligt vilket samarbetet kommer att tillerkännas ett undantag med anledning av de
korrigerande åtgärder som erbjudits av parterna.

141. Vidare fortsatte kommissionen sina undersökningar av Lufthansa/United och KLM/Northwest
transatlantiska allianser. Kommissionen inledde även en ny undersökning av den föreslagna transat-
lantiska alliansen mellan British Airways och American Airlines, i nära samarbete med brittiska Office of
Fair Trading. Beslut om dessa allianser förväntas bli fattade 2002.

4.1.2 SAS/Maersk Air (97) 

142. Se avsnitt I.B.1.1. 

¥95∂ Ärende COMP/37.812, tillkännagivande av den 14 mars 2001, EGT C 83, 14.3.2001.
¥96∂ EGT C 356, 14.12.2001, s. 5.
¥97∂ Kommissionens beslut av den 18 juli 2001 i ärende COMP/37.444 SAS/Maersk Air, EGT L 265, 5.10.2001.
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4.1.3 IATA:s konferens om frakttaxor

143. IATA:s konferens om frakttaxor är ett forum där lufttrafikföretag möts för att fastställa
frakttaxorna. 

144. Fram till i juni 1997 omfattades forumet av ett gruppundantag i kommissionens förordning
(EEG) nr 1617/93 (98), vilket gjorde det möjligt för EU:s flygbolag att bestämma frakttaxorna inom EES.
Gruppundantaget upphävdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1523/96 av den 24 juli 1996.
Kommissionens huvudsakliga skäl till att upphäva gruppundantaget var att de frakttaxor som fastställdes
av konferenserna föreföll ligga mycket högre än marknadens priser och att systemet inte längre verkade
nödvändigt för att ”interlining” (99) skulle fungera inom EES.

145. Efter återkallandet av gruppundantaget anmälde IATA systemet igen och ansökte om ett indivi-
duellt undantag (100). IATA:s huvudargument för taxekonferenserna var att de underlättar interlining av
gods. De frakttaxor som fastställs vid taxekonferensen används på grossistnivå för att beräkna varje
flygbolags ersättning för sin medverkan vid en interline-transport. 

146. I ett meddelande om invändningar till IATA i maj 2001 menade kommissionen preliminärt att
IATA:s konferenser om frakttaxor omfattades av artikel 81.1 i EG-fördraget. I sin analys som utgår från
artikel 81.3 godtog kommissionen att frakttaxekonferenserna underlättade tillhandahållandet av ett
heltäckande interlining-system inom EES. Kommissionen ansåg dock att IATA inte lyckats visa att detta
restriktiva system fortfarande var oumbärligt för att erbjuda kunderna effektiva interlining-tjänster
inom EES. 

147. Efter invändningarna från kommissionen gick IATA med på att upphöra med den gemensamma
fraktprissättningen inom EES. Detta innebär konkret att fraktpriser som bestäms individuellt av varje
flygbolag i början av 2002 torde ersätta de som satts gemensamt genom taxekonferenserna. 

148. Kommissionen beslöt därför att avsluta ärendet. Kommissionen tillsände även IATA en adminis-
trativ skrivelse över ett antal andra administrativa och tekniska lösningar inom fraktsektorn, som
underlättar interlining och som tydligt skiljer sig från centralt bestämda fraktpriser.

4.1.4 IATA:s konferenser om passagerartaxor

149. Flygbolag inom EG kan dra nytta av ett gruppundantag som tillåter dem att samråda om reguljära
passagerartaxor så länge dessa avser ”interlining” (kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93).
Interlining sker när passagerare under en del av resan befordras av ett annat flygbolag än det biljetten
bokades hos. 

150. I praktiken gäller undantaget för samrådet gällande passagerartaxor endast en organisation –
International Air Transport Association (IATA). IATA arrangerar passagerartaxekonferenser som
sammanträder flera gånger om året för att fastställa ”interlining”-taxor för världens alla regioner. Alla
nationella EES-flygbolag och ett antal regionala flygbolag deltar i taxekonferensen som omfattar Europa.
Alla flygbolag som deltar i passagerartaxekonferenserna kan arrangera interlining med alla övriga
flygbolag till de priser som fastställs vid dessa konferenser. Överenskommelser sluts om priser både för
affärs- och fullprisekonomibiljetter för samtliga par av städer inom EES i ett år åt gången. För en del par

¥98∂ EGT L 155, 26.6.1993.
¥99∂ ”Interlining” sker när gods fraktas en del av eller hela resan av ett annat flygbolag än det kunden har avtal med.
¥100∂ COMP/36.563.
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av städer enas man också om Apex-pris och andra rabatterade biljettpriser. Dessa biljettpriser tillämpas
tillsammans med ett viktningssystem som är känt under namnet Multilateral Prorate Agreement för att
avgöra hur mycket ett flygbolag kommer att få för att befordra en interlining-passagerare under en viss
del av dennes resa. 

151. I februari 2001 publicerade GD Konkurrens ett samrådsdokument där åsikter efterlystes om
huruvida IATA:s konferenser om passagerartaxor även fortsättningsvis bör omfattas av ett undantag. I
juni 2001 förnyade kommissionen det nuvarande gruppundantaget för passagerartaxekonferenser i ett år
samtidigt som man övervägde vilken hållning man skulle inta i framtiden. Taxekonferenserna utgör en
klar begränsning av konkurrensen eftersom man där ingår prisöverenskommelser, men de gynnar även
kunderna genom att ge dem möjligheten att köpa en enda biljett för resor som sker med olika flygbolag.
Samrådsdokumentet utgick från antagandet att interlining ger upphov både till ekonomiska fördelar och
konsumentfördelar och frågade huruvida de konkurrensbegränsningar som är ofrånkomliga i passagerar-
taxekonferenserna är nödvändiga för att skapa dessa fördelar. 

4.2 Sjötransporter

152. Under 2001 skedde stora förändringar i konkurrenspolitiken när det gäller linjesjöfart, både inom
EU och internationellt. 

4.2.1 Reviderad version av TACA

153. Den 29 november 2001 offentliggjordes ett tillkännagivande om kommissionens avsikt att
undanta sjöfartsaspekterna från den reviderade versionen av transatlantiska linjekonferensavtalet (TACA
– Trans-Atlantic Conference Agreement). Tredje part hade 30 dagar på sig att lämna sina synpunkter.
Detta är en följd av kommissionens beslut i augusti 1999 om att inte invända mot inlandsaspekterna i
avtalet, samtidigt som allvarliga tvivel riktades mot sjöfartsaspekterna. 

154. Under perioden efter augusti 1999 har kommissionens undersökning huvudsakligen koncen-
trerats på kontroller av att bestämmelserna för utbyte av information mellan ledamöterna i konferensen
inte är utformade så att de kan äventyra konfidentialiteten för individuella tjänsteavtal som sluts mellan
enskilda transportföretag och avlastare. Att denna typ av avtal är fritt och lätt tillgängliga anser kommis-
sionen vara avgörande för att se till att medlemmarna i den reviderade versionen av TACA även fortsätt-
ningsvis utsätts för effektiv konkurrens. Kommissionen har i sin bedömning av huruvida detta verkligen
är fallet beaktat en rapport från USA:s federala Maritime Commission om effekterna av den amerikanska
Ocean Shipping Reform Act. Enligt rapporten befordras för närvarande omkring 10 % av allt gods som
fraktas av medlemmarna i den reviderade versionen av TACA enligt konferenstaxan. Återstående 90 %
befordras enligt tjänsteavtal. 

155. Som ett svar på kommissionens betänkligheter har TACA:s parter avsevärt ändrat konferens-
avtalen om utbyte av information och gjort vissa åtaganden. Kommissionen menar preliminärt, i
avvaktan på kommentarer från tredje part, att dessa ändringar och åtaganden i kombination med de
tydliga bevisen på kraftig intern och extern konkurrens, är tillräckliga för att undanröja de allvarliga
tvivel som fanns i augusti 1999.

156. I behandlingen av den reviderade versionen av TACA har även frågan om kapacitetshantering
belysts. Konferensavtalet innehåller en allmän bestämmelse utformad efter artikel 3 d i rådets förordning
(EEG) nr 4056/86, som tillåter konferensen att reglera den kapacitet som erbjuds av var och en av
konferensmedlemmarna. I den reviderade versionen av TACA utnyttjades denna möjlighet för
lågsäsongen vid julen och nyåret 2000/2001. Kapacitetsprogrammet omfattade fem veckor och anmäldes
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till kommissionen, som här hade möjlighet att förtydliga sin syn på räckvidden för artikel 3 d. Kommis-
sionen ansåg bl.a. att konferensens kapacitetshanteringsprogram inte kunde användas för att skapa en
konstgjord högsäsong och att kapacitetsindragningar inte kunde kombineras med en ökning av
konferenstaxan. Parterna i den reviderade versionen av TACA åtog sig att följa dessa riktlinjer. 

157. Räckvidden för artikel 3 d var även i centrum i ett ärende rörande Far Eastern Freight
Conference (FEFC). I oktober 2001 fattade FEFC-parterna beslut om ett sex månader långt samordnat
fartygsindragningsprogram. Programmet skulle åtgärda de kombinerade effekterna av en drastisk
nedgång i efterfrågan på traderna mellan EU och Fjärran Östern och införandet av avsevärd ny kapacitet.
I en varningsskrivelse till parterna meddelade kommissionen att FEFC-programmet inte omfattades av
artikel 3 d, enligt kommissionens tolkning i TAA- (101) och EATA- (102) besluten. Kommissionen ansåg bl.a.
att programmet inte hade det tillåtna målet att åtgärda en kortfristig fluktuering i efterfrågan. Inte heller
skulle programmet berättiga till ett enskilt undantag eftersom alla eventuella fördelar för transportan-
vändarna mer än väl skulle neutraliseras av programmets negativa effekter på användarnas kostnader.
Som svar på varningsskrivelsen avslutade medlemmarna i FEFC omgående sitt samordnade program för
indragning av fartyg.

4.2.2 Konsortier

158. Två konsortieavtal godkändes av kommissionen 2001 (103), vilket bekräftar att operativa avtal av
denna typ i allmänhet bidrar till en mer rationell organisation av sjöfartstjänster samtidigt som de medför
avsevärda fördelar för transportanvändarna. 

4.2.3 OECD:s rapport om linjesjöfart

159. Den internationellt sett viktigaste tilldragelsen under året var utan tvivel publiceringen av ett
utkast till OECD:s rapport om konkurrenspolitiken för linjesjöfarten. Rapporten diskuterades vid en
OECD-workshop i december 2001 och ifrågasätter om det är motiverat att bibehålla antitrustimmunitet
eller undantag för kollektiva prisöverenskommelser för sjöfartslinjer och rekommenderar att medlems-
länderna bör se över sin gällande lagstiftning på detta område. Kommissionen välkomnar rapporten som
ett viktigt debattbidrag och kommer att fortsätta sina analyser om konsekvenserna för EU:s linjesjöfarts-
lagstiftning. 

4.2.4 P&O/Stena

160. Inom närsjöfarten var den viktigaste händelsen under 2001 kommissionens beslut att förnya
undantaget för det gemensamma kanalfärjeföretaget som bildats av P&O och Stena Line. Det
ursprungliga treåriga undantaget beviljades den 26 januari 1999 och parterna ansökte om förnyelse den
22 december 2000. Kommissionens undersökning gav bl.a. vid handen att marknadens kännetecken var
sådana att huvudaktörerna på marknaden kunde förväntas konkurrera med varandra och att de prisök-
ningar som skett kunde förklaras av andra omständigheter än det gemensamma företaget. Kommissionen
drog därför slutsatsen att det inte fanns några skäl för att motsätta sig ett ytterligare automatiskt undantag
i sex år, vilket är standardperioden enligt sjötransportförordningen. Det gemensamma företaget undantas
därför från bestämmelserna fram till den 7 mars 2007.

¥101∂ Kommissionens beslut av den 19 oktober 1994 i ärende nr IV/34.446 Trans-Atlantic Agreement, EGT L 376, 31.12.1994.
¥102∂ Kommissionens beslut av den 30 april 1999 i ärende nr IV/34.250 Europe-Asia Trades Agreement, EGT L 193,

26.7.1999.
¥103∂ Ärende COMP/37.982 Grand Alliance/Americana Consortium och ärende COMP/38.021 Europe to Caribbean

Consortium.
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4.3 Järnvägar

161. I februari antog rådet och parlamentet slutgiltigt de tre direktiven i det s.k. järnvägspaketet (104).
Paketet utvidgar tillträdesrätten till att omfatta alla typer av internationell godstransport på ett specificerat
transeuropeiskt järnvägsnät för godstransporter fram till 2008 och därefter över EU:s hela järnvägsnät. I
paketet ingår även ett EG-tillstånd för järnvägsföretag, ingående regler om avgiftssystemet för
infrastrukturen, tilldelning av tåglägen och utfärdande av säkerhetsintyg samt ett krav på att oberoende
regleringsorgan bildas på nationell nivå för att sköta övervakningen av avgifts- och tilldelningsprocessen
och behandlingen av klagomål.

162. I juni inledde kommissionen ett formellt förfarande mot Ferrovie dello Stato (FS) i ett ärende om
marknadstillträde (105). I sitt meddelande om invändningar menade kommissionen att FS återupprepande
och långvariga vägran att bevilja tillträde till GVG, ett litet tyskt järnvägsföretag, utgjorde ett missbruk
av dominerande ställning.

163. I oktober lämnade kommissionen en varning till Deutsche Bahn (DB) angående diskriminering
mot en privat operatör (106). I detta andra ärendet som berörde GVG, fann kommissionen i sitt meddelande
om invändningar att DB missbrukat sin dominerande ställning på tre olika sätt: 1) DB gjorde sig skyldig
till diskriminering i sina dragningsavgifter, 2) DB avböjde därefter helt att tillhandahålla dragnings-
tjänster och 3) DB införde ett krav om att GVG måste anlita DB-personal.

164. Kommissionen har under tiden i vitboken Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010:
Vägval inför framtiden (107) aviserat lagförslag som skall avreglera tillträdet till marknad genom att öppna
inrikes godstransporter samt cabotage för konkurrens och därigenom fullborda den inre marknaden inom
järnvägsfraktsektorn. 

5. Media 

5.1 Radio- och TV-sändningar av idrottsevenemang

5.1.1 Uefas regler för radio- och TV-sändningar

165. Tillgången till marknaderna för radio- och TV-sändningar, främst betal-TV-marknaden, verkar i
hög utsträckning bero på tillgången till de bästa sändningsrättigheterna och den bästa tekniken. Under det
senaste året har möjligheterna att med idrottssändningsrättigheter avskärma marknaderna för radio- och
TV-sändningar undersökts i ett flertal ärenden. Beslutet om Uefas sändningsregler (108) såg t.ex. till att en
del förändringar som skulle ha begränsat den tid sändningsföretagen kan hindras från att sända fotbolls-
matcher från ett visst land inte fick några märkbara effekter på sändningsmarknaderna. De Uefa-regler
för sändningar av idrottsevenemang som ursprungligen presenterades för kommissionen var mycket

¥104∂ Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG av den 26 februari 2001 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG
om utvecklingen av gemenskapens järnvägar. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/13/EG av den 26 februari 2001 om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om
tillstånd för järnvägsföretag.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet,
uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg, EGT L 75, 15.3.2001.

¥105∂ Ärende COMP/37.685.
¥106∂ Pressmeddelande IP/01/1415, 15.10.2001.
¥107∂ KOM(2001) 370 slutlig, 12.9.2001.
¥108∂ EGT L 171, 26.6.2001, s. 12.
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invecklade och hade mycket lång räckvidd. Sändningar från matcher var förbjudna under veckosluten.
Efter kommissionens ingripande har Uefa förenklat sina regler och antalet blockerade timmar är strikt
begränsat. Från och med säsongen 2000/2001 tillåter Uefas nya regler de nationella förbunden att hindra
sändning av idrottsevenemang inom sitt lands territorium endast i 2 â timme antingen på lördagar eller
söndagar när de viktigare nationella matcherna avgörs. På samma sätt bör uppdelningen av FIA:s
regleringsmässiga och kommersiella funktioner, särskilt den förkortade löptiden för avtal om sändning av
Formel-1, förhindra dessa sändningsavtal från att snedvrida de nationella marknaderna för gratis- och
betal-TV-sändningar (109). Sektorn kommer att hållas under uppsikt, särskilt när det gäller hur utveck-
lingen kommer att se ut på de efterföljande leden av sändningsmarknaden.

5.1.2 Uefas Champions League

166. Kommissionen har även börjat granska hur rättigheter säljs, snarare än på vilka villkor de säljs.
Kommissionen har sänt ett meddelande om invändningar till Uefa gällande den kollektiva försäljningen
av sändningsrättigheterna för senare delen av Uefas Champions League. Den kollektiva exklusiva försälj-
ningen av dessa rättigheter riskerar att inskränka tillgången till sådana sändningsrättigheter och
därigenom begränsa fotbollssändningarna i efterföljande marknadsled för radio- och TV-sändningar.
Försäljningen av ensamrätt till dessa rättigheter riskerar att förvrida konkurrensen på dessa marknader. 

5.2 Övriga frågor

5.2.1 Upphovsrättsorganisationer

167. Upphovsrättsorganisationernas administration av rättigheter har av hävd skötts av nationella
organisationer med monopolställning på nationella marknader. Utvecklingen av Internet förändrar
denna situation eftersom en tjänst som görs tillgänglig över Internet teoretiskt är tillgänglig i hela
världen. Upphovsrättsorganisationerna har därför börjat undersöka hur rättigheterna skall adminis-
treras i denna gränslösa miljö. Kommissionen offentliggjorde ett artikel 19.3-tillkännagivande i
augusti om ett avtal mellan upphovsrättsorganisationerna gällande administrationen av rättigheter att
göra samtidiga sändningar över traditionella sändningskanaler och via Internet. Avtalet skulle inte ändra
upphovsrättsorganisationernas monopolställning vad gäller deras nationella utbud, men organisationerna
skulle konkurrensutsättas i det efterföljande marknadsledet, dvs. vid försäljning av globala licenser till
användarna. 

5.2.2 Cd- och dvd-skivor

168. Vertikala problem undersöktes i samband med distribution och prissättning av cd-skivor, varvid
kommissionen fann belägg för begränsade fasta återförsäljningspriser – vilka snabbt upphörde efter
kommissionens undersökning.

169. Kommissionen har även börjat titta på ett potentiellt viktigt ärende för konsumenter som
eventuellt är en kombination av horisontella och vertikala begränsningar – nämligen regionkodnings-
systemet för dvd-skivor. I detta ärende undersöker kommissionen det horisontella avtal om dvd-
standarden, där bl.a. regionkodningssystemet ingår, tillsammans med vertikala avtal om licensgivning
gällande tekniken och kunnandet för att använda denna standard.

¥109∂ Pressmeddelande IP/01/1523, 30.10.2001.
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6. Distribution av bilar

170. På bildistributionsområdet koncentrerade sig kommissionen under 2001 på

— att fortsätta utvärderingen av förordning (EG) nr 1475/95 (110) efter den utvärderingsrapport som
antogs av kommissionen den 15 november 2000 (111),

— att börja diskutera ett eventuellt antagande av ett särskilt regelverk för distribution av bilar när
förordning (EG) nr 1475/95 upphör att gälla i september 2002,

— kontroller av tillämpningen av förordning (EG) nr 1475/95, vilket bl.a. föranledde två bötesbeslut
med anledning av överträdelser. 

6.1 Förberedelserna för ett nytt särskilt regelverk för distribution av bilar

171. Förordning (EG) nr 1475/95 ger fram till sin sista giltighetsdag den 30 september 2002 ett
undantag från förbudet i artikel 81.1 mot avtal om selektiv distribution och ensamförsäljning för
motorfordon med tre eller fler hjul genom vilka tillverkarna etablerar återförsäljare inom exklusivt
tilldelade områden. Dessa återförsäljare kan sälja fordon antingen till slutkunderna eller till sina mellan-
händer och andra återförsäljare som är auktoriserade av tillverkaren.

172. Det bör hållas i minnet att utvärderingsrapportens slutsatser går ut på att målsättningarna i
förordning (EG) nr 1475/95 bara delvis uppnåtts och att de antaganden som de byggde på inte längre är
helt giltiga.

173. Innan beslut fattas om vilket regelverk som bäst löser de problemen i bildistributionen som
inringats i utvärderingsrapporten om undantagsförordningen har kommissionen satt i gång en studie för
att utröna och mäta de ekonomiska effekterna av fem möjliga lagstiftningsmodeller på alla berörda
parter (112). Denna studie är helt konsultativ till sin karaktär och innebär inte någon rekommendation för
det framtida regelverket. 

174. I studien av de ekonomiska effekterna analyseras verkningarna på konkurrensen inom
bilmärkena och mellan bilmärkena, på skapandet av hinder för integrationen av den inre marknaden och
på konkurrenseffekterna på marknaden för kundservice. Dessa effekter har analyserats för att utröna
effekterna på konstruktörerna, deras officiella distributionsnät, auktoriserade kundserviceleverantörer,
oberoende reparationsverkstäder, konsumenter och tillverkare av reservdelar och diagnostikutrustning.

175. Förutom dessa fem lagstiftningsmodeller har flera teman, som anses vara variabler som är
tillämpningsbara på varje modell, analyserats både för sig och i samband med varje lämplig modell
(t.ex. ”multibranding” och kopplingen mellan försäljningen och kundservice).

¥110∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 (numera 81.3)
på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, EGT L 145, 29.6.1995.

¥111∂ Rapport om utvärderingen av kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 (numera
81.3) på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, KOM(2000) 743 slutlig, 15.11.2000. Se även
konkurrensrapporten 2000, punkterna 112–115.

¥112∂ De olika termerna i studien beskrivs på konkurrensgeneraldirektoratets Internetsida: http://europa.eu.int/comm/
competition/car_ sector/distribution. Studien beställdes av konsulten Andersen efter ett offentligt anbudsförfarande. Den
kan läsas på ovanstående Internetadress.
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176. Parallellt har också en studie om konsumenternas förväntningar beställts som skall ge en bild av
deras ställning i det nuvarande bildistributionssystemet och möjliga alternativ för framtiden (113). Dessa
två studier kompletterar kommissionens utvärdering av undantagsförordningen. De fogar sig till två
andra studier från år 2000 om kopplingen mellan försäljningen av nya fordon och efterföljande
kundservice och skillnaderna i pris inom EG (114). Alla dessa studier lämnar användbar information till
beslutsprocessen om de framtida reglerna för bildistribution.

177. Efter att ha analyserat slutsatserna i de beställda studierna kommer kommissionen att utarbeta ett
förslag i början av 2002 till det nya regelverket för bildistribution som skall gälla efter september 2002.
Kommissionen kommer givetvis också att ta del av alla övriga disponibla informationskällor (115).

6.2 Allmän utvärdering av hur undantagsförordningen tillämpats i fråga om nybilspriser 

178. Kommissionen jämför årligen priserna före skatt på nya bilar inom gemenskapen (116).
Jämförelsen sker två gånger per år, i maj och november, på grundval av tillverkarnas rekommenderade
försäljningspris för varje medlemsstat. 

179. Situationen den 1 maj 2001 visar – liksom i november 2000 – att priserna, trots pundets fortsatta
värdeminskning gentemot euron, fortfarande var högre i Storbritannien än i euroområdet, även om de
sjunkit eller förblivit oförändrade. Tyskland och Österrike är fortfarande de två dyraste länderna i
euroområdet. Kommissionen har på nytt konstaterat att skillnaden i genomsnittspriset i euroområdet låg
klart över 20 % i de billigaste segmenten (A till D), trots att det stora antalet modeller i segmenten B till
D normalt borde vara ett tecken på kraftig konkurrens. I allmänhet är det marknaderna i Grekland,
Finland, Spanien, Nederländerna och Danmark som har de billigaste priserna på nya bilar före skatt (117).

180. Dessa prisskillnader ligger klart över den gräns som anges i meddelandet om förordning (EEG)
nr 123/85 (118), dvs. 12 % (119). Detta fortfarande giltiga meddelande preciserar vissa frågor gällande
förordning (EG) nr 1475/95, bl.a. prisskillnaderna. Ligger skillnaderna över denna gräns kan kommis-
sionen upphäva undantaget ifall prisavvikelserna beror på åtaganden som undantas av förordning
(EG) nr 1475/95 (120). 

181. De stora prisskillnaderna förklarar varför vissa konsumenter fortsätter att köpa sina bilar i ett
annat EU-land, dock inte utan svårigheter, vilket framgår av det stora antalet klagomål kommissionen får
från konsumenterna, oftast angående extremt långa leveranstider. 

¥113∂ ”Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution”,
Dr. Lademann & Partner, tillgänglig på http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.

¥114∂ Dessa två studier återfinns på konkurrensgeneraldirektoratets webbplats: http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/. ”The Natural Link between Sales and Service” (Autopolis), ”Car Price Differentials in the European Union:
An Economic Analysis” (Hans Degryse och Frank Verboven – Universitetet i Leuven och Centre for economic policy
research, London). Se även konkurrensrapporten 2000, punkt 113.

¥115∂ Bland källorna kan nämnas en studie som finansierades av ACEA (European Automobile Manufacturers Association),
och som också berör de ekonomiska effekterna av alternativa distributionssystem. 

¥116∂ Denna jämförelse krävs i artikel 11 i undantagsförordningen. 
¥117∂ Se kommissionens pressmeddelanden IP/01/227, 19.2.2001 och IP/01/1051, 23.7.2001. 
¥118∂ Kommissionens meddelande om förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpningen av fördragets

artikel 85.3 (numera 81.3) på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, kapitel II.1, EGT C 17,
18.1.1985.

¥119∂ Skillnaden kan dock överstiga dessa 12 % med 6 procentenheter under mindre än ett år eller för en oväsentlig del av
fordonet.

¥120∂ Se förordningens artikel 8 och skäl 31.
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6.3 Tillämpning av gruppundantagsförordningen under 2001 

182. Kommissionen antog år 2001 två bötesbeslut med anledning av överträdelser begångna av biltill-
verkarna Volkswagen och DaimlerChrysler. Kommissionen godkände vidare Porsches nya distributions-
system.

6.3.1 Volkswagen (121)

183. Kommissionen fattade beslut om att ålägga Volkswagen att betala böter på 30,96 miljoner euro
för att ha tillämpat fasta återförsäljningspriser i Tyskland för sin nya VW Passat. Volkswagen sände ut ett
cirkulär 1996 och 1997 där företagets tyska återförsäljare uppmanades att inte sälja denna modell till ett
pris under det rekommenderade listpriset. Till skillnad från det förra beslutet mot Volkswagen gäller detta
andra beslut inte åtgärder för att hindra försäljning över nationsgränserna. Fasta återförsäljningspriser är
emellertid en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning. Detta är det första beslutet om fasta återförsälj-
ningspriser i bilsektorn.

6.3.2 DaimlerChrysler (122)

184. Efter att ha mottagit klagomål från ett antal kunder inledde kommissionen på eget initiativ ett
förfarande mot DaimlerChrysler. Den 10 oktober fattade kommissionen ett beslut om att ålägga
DaimlerChrysler att betala böter på 71,825 miljoner euro för ett flertal överträdelser av artikel 81 i EG-
fördraget. Den första överträdelsen består av hinder mot parallellhandel i Tyskland som överens-
kommits mellan DaimlerChrysler och medlemmarna i företagets distributionsnät. Tillämpningen av
artikel 81 på dessa begränsningar mellan DaimlerChrysler och företagets tyska handelsagenter beror
på att dessa handelsagenter löper avsevärda kommersiella risker i sin verksamhet (123). Den andra
överträdelsen består av en begränsning av försäljningen till oberoende leasingföretag i Tyskland och
Spanien. Slutligen deltog DaimlerChrysler i ett avtal om prisöverenskommelser i Belgien i syfte att
minska de rabatter som gavs till kunderna.

6.3.3 Porsches distributionssystem

185. Efter en anmälan från Porsche om nya distributionsavtal (124) fann kommissionen att avtalen kan
omfattas av ett undantag i förordning (EG) nr 1475/95 sedan Porsche gjort vissa ändringar,
huvudsakligen att företaget vid fastställande av sina försäljningsmål måste ta hänsyn till all försäljning
utan avseende på köparens hemvist och att Porsche-försäljare får sälja bilar via Internet om kunden så
önskar. Ärendet avslutades följaktligen med en administrativ skrivelse.

¥121∂ Ärende COMP/36.693 Volkswagen, kommissionens beslut av den 29 juni 2001 (EGT L 262, 2.10.2001).
¥122∂ Ärende COMP/36.264 DaimlerChrysler, pressmeddelande IP/01/1394, 10.10.2001.
¥123∂ Enligt riktlinjerna för vertikala begränsningar (EGT C 291, 13.10.2000, s. 1) är det enda avgörande kriteriet för om

artikel 81.1 är tillämpligt på verksamhet som bedrivs av handelsagenter om handelsagenten bär en risk som är kopplad till
försäljningen av varorna eller tjänsterna. I detta fall gjordes avdrag för rabatter som beviljades av handelsagenterna från
kommissionen, handelsagenterna tog på sig ansvaret för transporter och köpte också visningsfordonen – en väsentlig del
av det totala antalet försålda bilar – och finansierade reservdelslager. Avtalet föreskrev att de skall tillhandahålla
garantiservice (utan att få full ersättning) och kundservice på egen risk.

¥124∂ Ärende COMP/37.886 Porsche.
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Faktaruta 4: Grönt ljus för Covisint — B2B-marknadsplats för bilbranschen (1)

Inledning

I augusti 2001 godkände kommissionen (2) bildandet av Covisint, ett gemensamt företag i form av
en B2B-marknadsplats, som anmälts tidigare samma år. Bakom Covisint står de stora
motortillverkarna Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault och Nissan. En sjätte
biltillverkare, PSA Peugeot Citroën, anslöt sig senare till projektet.

Covisint är bilindustrins elektroniska marknadsplats för inköp och tillhandahållande av gemensam
produktutveckling och styrningsverktyg för leverantörskedjan, vilket minskar kostnaderna och
förbättrar effektiviteten i leveranskedjan. Covisint är en köpardriven börs för köparsidan, till
skillnad från andra börser som t.ex. SupplyOn, som bildats av komponentförsäljarna. De
biltillverkare som tänker göra inköp genom börsen (inklusive Covisints aktieinnehavare) står för
cirka 63 % av den globala bilproduktionen. De flesta större leverantörerna av bildelar har även
aviserat sitt intresse för att använda sig av marknadsplatsen.

Potentiella farhågor

B2B-marknadsplatser som t.ex. Covisint håller på att bli mycket vanliga. De har potentiellt mycket
stora effekter på de sätt företagen inom vissa branscher bedriver sina affärer och förväntas i regel
ha konkurrensfrämjande effekter. De torde skapa större insyn och därigenom hjälpa till att länka
samman fler aktörer och att integrera marknaderna. De kan även effektivisera marknaden genom
att minska söknings- och informationskostnaderna och förbättra lagerstyrningen, vilket ytterst
medför lägre priser för slutkunden.

Under vissa omständigheter kan dock de negativa effekterna på konkurrensen vara större än
effektiviseringen av marknaden. 

Utbyte av information

Detta avser användarnas förmåga att utbyta eller upptäcka marknadskänslig information gällande
t.ex. priser och kvantiteter. Denna förmåga är vanligtvis relaterad till utformningen av systemet, i
synnerhet när det gäller användarnas förmåga att få tillgång till varandras data.

Gemensamma inköp/gemensam försäljning

Liksom i den fysiska världen uppstår dessa betänkligheter om användarna går samman för att
begränsa konkurrensen gentemot sina motspelare. Detta fenomen diskuteras ingående i
riktlinjerna för horisontella begränsningar.

(1) Ärende COMP/38.064, pressmeddelande IP/01/1155, 31.7.2001, EGT C 49, 15.2.2001.
(2) Alla konkurrensmyndigheter som granskat Covisint har också givit projektet grönt ljus. Efter förhandlingar med

företrädare för Covisint godkände amerikanska Federal Trade Commission (FTC) projektet med utgångspunkt i
tillgänglig information, även om man förbehöll sig rätten att åter inleda förfarandet om problem uppstår. Tyska
Bundeskartellamt och de österrikiska myndigheterna godkände också systemet. De japanska myndigheterna har
inte gjort några invändningar mot projektet.
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6.4 EG-domstolens beslut i målet Asia Motor France SA (125)

186. Asia Motor France samt andra företag med kopplingar till det förstnämnda, importerade och
sålde japanska bilar i Frankrike. De inlämnade 1985 och 1988 klagomål till kommissionen om en påstådd
kartell mellan fem importörer av japanska bilar (Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi och Nissan) som dels
skulle ha undertecknat en överenskommelse med den franska regeringen för att begränsa försäljningen av
japanska bilar till 3 % av den årliga totala bilförsäljningen, och dels sinsemellan ha enats om att dela upp
denna kvot på 3 % för att utestänga alla övriga japanska bilmärken (126). Klagomålen avvisades av kommis-
sionen.

187. Domstolens beslut av den 20 september, som följde kommissionens linje, satte definitivt punkt
för detta ärende. Kommissionen hade rätt att avvisa klagomålet eftersom de problem som påpekas i
klagomålet direkt härrörde från myndighetens riktlinjer och inte från ett avtal mellan företag.

7. Finansiella tjänster

188. Tillämpningen av konkurrenspolitiken på sektorn för finansiella tjänster har som övergripande
mål att uppnå mer konkurrenskraftiga och effektiva finansmarknader inom EU. Detta gynnar
konsumenterna och skapar en dynamisk, kunskapsbaserad EU-ekonomi med större ekonomisk tillväxt.

Undersökning och analys

Covisint-projektet utgör inte någon koncentration eftersom de företag som bildade denna börs inte
kommer att utöva gemensam eller ensam kontroll över det nya bolaget. Covisint skall därför
granskas mot bakgrund av artikel 81 i EG-fördraget och inte enligt koncentrationsförordningen.
Bolaget var den första större B2B-börsen som granskades på detta sätt. Eftersom Covisint är något
nytt kan företaget potentiellt tjäna som en vägledning för behandlingen av andra liknande projekt.

Efter att ha granskat de anmälda avtalen och svaren på ett antal förfrågningar om upplysningar
konkluderade kommissionen att det anmälda projektet för närvarande inte begränsar konkurrensen
i den mening som avses i artikel 81.1, varefter parterna tillställdes en administrativ skrivelse med
detta innehåll. Avtalen innehåller bl.a. bestämmelser som undanröjer möjliga konkurrensfarhågor
av den typ som diskuteras ovan (1). De avser gemensamma inköp (mellan fordonstillverkare eller
för fordonsspecifika produkter), men också utbyte av konfidentiell information, eftersom avtalen
ger ett adekvat uppgiftsskydd med hjälp av brandväggar och säkerhetsregler. Kommissionen
konstaterar även att Covisint på ett icke-diskriminerande sätt är öppet för alla företag inom
branschen, att det bygger på öppna normer och tillåter både aktieinnehavare och övriga användare
att delta i andra B2B-börser.

(1) Ett s.k. Carlsberg-tillkännagivande, EGT C 49, 15.2.2001.

¥125∂ Mål C-1/01 P, domstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 september 2001.
¥126∂ Ärende COMP/33.014 Asia Motor.
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189. Det finansiella systemet i EU integreras mer och mer i takt med globaliseringen, tekniska
framsteg, införandet av euron och den fortgående marknadsliberaliseringen. Införandet av eurosedlar och
-mynt den 1 januari 2002 ökar ytterligare överblickbarheten och stärker integreringskrafterna inom
unionen. Integreringen ökar konkurrensen på vissa marknader. Den ökar även behovet av större
vaksamhet i den konkurrenspolitiska tillämpningen och efterlevnaden så att finansmarknaderna förblir
öppna och konkurrenskraftiga. Det finns en risk att en del företag kan försöka skydda sig själva från den
ökande konkurrensen genom att sluta konkurrenshämmande avtal eller, då de innehar en dominerande
ställning, genom att utöva sitt marknadsinflytande på ett sätt som hindrar utvecklingen av nya och
innovativa affärsupplägg.

190. År 2001 gjordes stora framsteg i tillämpningen och förtydligandet av konkurrenspolitiken när det
gäller betalningssystemen. Detta är mycket viktigt eftersom ett gemensamt betalningsområde nu införts
inom EU. För finansinfrastrukturen är målet för konkurrenspolitiken att underlätta konkurrens och
därigenom släppa lös de marknadskrafter som gynnar en effektivisering av infrastrukturen. Kommis-
sionen har börjat kontrollera att konkurrenspolitiken efterlevs till fullo i den del av värdepapperstransak-
tionerna som sköts i s.k. backoffices. Effektiviteten i dessa transaktioner, som inom branschen kallas
clearing och avveckling, har viktiga återverkningar för den övergripande effektiviteten på EU:s kapital-
marknader.

7.1 Konkurrensen inom clearing- och avvecklingssektorn

191. Den 15 februari 2001 publicerade vismannakommittén om regleringen av de europeiska värdepap-
persmarknaderna, under ordförandeskap av Alexandre Lamfalussy, sin slutrapport. Kommitténs
kompetensområde utstakades av EU:s ekonomi- och finansministrar den 17 juli 2000 och syftet var att
uppnå en reellt integrerad finansiell marknad inom EU.

192. I sin rapport hänvisar kommittén särskilt till clearing- och avvecklingssektorn. Kommittén är
övertygad om att ytterligare omstrukturering av denna sektor behövs inom EU. Konsolideringsarbetet bör
i stor utsträckning ligga i händerna på den privata sektorn. Kommittén menar dock att detta inte innebär att
myndigheterna inte har någon roll att spela. Myndigheternas politik bör i synnerhet inriktas på konkur-
rensfrågor och på att undanröja den typ av hinder som försvårar en konsolidering. Kommittén anser helt
klart att konkurrensfrågor, som t.ex. öppet och icke-diskriminerande tillträde samt exklusivitetsavtal hör
till de viktigaste frågorna för de politiskt ansvariga.

193. Kommittén föreslår att kommissionen skall undersöka situationen på clearing- och avvecklings-
området och se till att gemenskapens konkurrenspolitik följs ordentligt i denna mycket viktiga sektor.
Mot denna bakgrund och med tanke på att kommissionen redan undersökt denna sektor har kommis-
sionen utökat granskningen genom att starta en formell fördjupad ex officio-utredning. Det är första
gången som en sådan storskalig granskning av clearing- och avvecklingssektorn genomförs på antitrust-
området.

194. Kommissionen hade redan ringat in ett antal möjliga konkurrensfarhågor på clearing- och
avvecklingsområdet:

— En del marknadsaktörer anger att vissa avvecklingssystem möjligen tillämpar diskriminerande
prissättning och olika villkor för likadana transaktioner.

— Det kan finnas ensamrättsavtal mellan börser och clearing- och avvecklingssystem som begränsar
konkurrensen vad gäller clearing- och avvecklingstjänster.
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— Marknadsaktörerna har påpekat den eventuella risken för överpriser för clearing- och
avvecklingstjänster när clearing- och/eller avvecklingssystemet ägs av Internetmarknadsplatsen och
handeln på sådana marknadsplatser måste clearas och/eller avvecklas i detta (s.k. vertical silos).

195. Syftet med ex officio-utredningen är att avgöra huruvida de ovan nämnda eventuella
konkurrensfarhågorna är verkliga, och i så fall, huruvida de kan åtgärdas med hjälp av EU:s
konkurrenslagstiftning. Utredningen riktar sig till marknadsdeltagare, inklusive banker, Internetmark-
nadsplatser och clearing- och avvecklingssystem.

7.1.1 Eurex (127)

196. I december 2001 avslutade kommissionen med en administrativ skrivelse en anmälan från
Deutsche Börse A.G. och SWX Swiss Exchange (”moderföretagen”) angående deras gemensamma
företag Eurex, en gränsöverskridande börs för elektronisk handel med finansiella derivat, t.ex. optioner
och terminsaffärer (128). 

197. Kommissionen ansåg att Eurex är ett gemensamt kontrollerat självständigt fungerande
gemensamt företag och sålunda en koncentration, som dock saknar gemenskapsdimension. I enlighet
med artikel 22.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 är förordning (EEG) nr 17/62 inte tilllämplig på koncen-
trationer utom för gemensamma företag som ej har gemenskapsdimension och som syftar till eller
medför samordning av konkurrensbeteendet hos företag som förblir oberoende. Vanligtvis undersöker de
nationella konkurrensmyndigheterna huruvida någon sådan samordningsrisk föreligger i samband med
sin koncentrationsanalys. Någon sådan analys gjordes inte i detta fall eftersom transaktionen inte
omfattades av någon anmälningsplikt och inte heller anmäldes till vederbörlig nationell konkurrensmyn-
dighet.

198. Kommissionen granskade därför med utgångspunkt i artikel 81.1 huruvida det föreligger någon
risk för samordning av moderföretagens agerande med anledning av koncentrationen av en del av deras
verksamheter. Moderföretagen verkar på ett antal marknader som gränsar till derivathandels- och
clearingmarknader där Eurex återfinns, som t.ex. marknaderna för notering och handel med värdepapper
(aktier och obligationer) och köpoptioner, tillhandahållande av elektroniska börshandelssystem och
försäljning av marknadsinformation. 

199. Kommissionen offentliggjorde i augusti 2000 ett tillkännagivande där berörda parter uppmanas
lämna synpunkter på planerna på att fatta ett positivt beslut i detta ärende (129). Resultatet av kommis-
sionens granskning är att det inte föreligger någon märkbar risk för samordning av agerandet hos
moderföretagen på dessa angränsande marknader.

7.2 Betalningssystem

200. Den 9 augusti 2001 fattade kommissionen sitt första formella beslut enligt artikel 81 i EG-
fördraget med avseende på internationella betalkort i ärendet Visa International (130). Beslutet tydliggör
kommissionens hållning vad gäller ett antal frågor inom denna sektor. Kommissionen finner att vissa
bestämmelser i Visa Internationals kontokortsystem, som anmälts till kommissionen för godkännande,
inte omfattas av förbudet i artikel 81, och avser alla typer av internationella Visa-kort (kreditkort med

¥127∂ Ärende COMP/D1/37.557.
¥128∂ Pressmeddelande IP/02/4, 3.1.2002.
¥129∂ EGT C 231, 11.8.2000, s. 2.
¥130∂ Ärende COMP/29.373, EGT L 293, 10.11.2001, s. 24.
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automatiskt förlängd kreditmöjlighet, bankkort med uppskjuten debitering och bankkort med direkt
debitering). Beslutet gäller endast de fem bestämmelserna i Visa Internationals nedan beskrivna regler: 

a) Antidiskrimineringsregeln som förbjuder handlare att ta ut extraavgifter av kortinnehavarna för att
använda sina Visa-kort. 

Kommissionen anser att antidiskrimineringsregeln begränsar handlarnas frihet att sätta egna priser,
men drog samtidigt slutsatsen att denna begränsning inte kan sägas ha någon märkbar negativ effekt
på konkurrensen. Marknadsstudier i Sverige och Nederländerna – där antidiskrimineringsregeln
avskaffats av den nationella konkurrensmyndigheten – har visat att avskaffandet inte fick några
större effekter på handlaravgifterna.

b) De ändrade reglerna om kortutgivning och anslutning av handlare i utlandet, som nu gör det möjligt
för Visa-medlemmar att utge kort till kunder och ansluta (alla typer av) handlare i de övriga
medlemsstaterna, utan att först grunda en filial eller ett dotterbolag i det aktuella landet.

c) Principen om territoriell licensgivning, enligt vilken banker i princip behöver en licens för
kortutgivning och anslutning av handlare för var och en av medlemsstaterna. 

Mot bakgrund av att bankerna kan få varumärkeslicenser för alla medlemsstater där de har tillstånd
att utföra bankverksamhet anses denna princip inte utgöra någon märkbar begränsning av
konkurrensen. 

d) Regeln om att ingen utgivning får ske utan anslutning, som innebär att bankerna måste ge ut ett
rimligt antal kort till kortinnehavare först innan de börjar ansluta handlare.

Denna regel anses dock främja utvecklingen av systemet genom att säkra en bredare kortbas,
varigenom systemet blir mer attraktivt för handlarna. 

e) Regeln om att alla kort måste godtas, som innebär att handlarna måste godta alla giltiga kort med
antingen Visa- (vanligtvis ett kreditkort eller ett bankkort med uppskjuten debitering) eller Electron-
(vanligtvis ett bankkort med direkt debitering) märke, oavsett vem som är utgivare, arten av
transaktion och typen av kort som utgivits. 

Mot bakgrund av att utvecklingen av ett betalningssystem beror på att kortutgivarna kan lita på att
deras kort kommer att accepteras av handlare som anslutits till andra anslutningsbanker anses denna
regel främja utvecklingen av Visas betalningssystem eftersom den medför att Visa-korten godtas
överallt. 

201. Visa-kort är till sin natur ett gränsöverskridande betalningsmedel. I beslutet dras slutsatsen att de
av Visa Internationals regler, som är tillämpliga åtminstone i hela den gemensamma marknaden, i alla fall
potentiellt har effekter på handeln mellan medlemsstaterna.

202. Separat från ovan nämnda beslut offentliggjorde kommissionen i augusti ett tillkännagivande där
tredje part uppmanades komma med kommentarer till planerna på att fatta ett positivt beslut gällande
Visas s.k. inomregionala multilaterala förmedlingsavgift (131). Kommissionen sände ursprungligen Visa ett
meddelande om invändningar i detta ämne, men Visa har nu föreslagit ändringar som innebär en

¥131∂ Ärende COMP/29.373, EGT C 226, 11.8.2001, s. 21.
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sänkning av nivån på avgifterna, ett införande av objektiva kriterier vid fastställandet av nivån på
avgifterna och insyn för handlarna vad gäller nivån och den relativa procentandelen av de kostnadskate-
gorier som ingår i den multilaterala förmedlingsavgiften.

7.3 Atomförsäkringspooler

203. I januari 2001 avslutade kommissionen, med ett icke-ingripandebesked, tre anmälningar om
nukleärförsäkrings- och återförsäkringspooler, nämligen de svenska, italienska och spanska poolerna (132).
Kommissionen ansåg att tre olika relevanta marknader berördes, den för nukleära egendomsförsäkringar,
nukleära återförsäkringar samt nukleära skadeståndsförsäkringar. De två första av dessa marknader är
världsomspännande, vilket framgår av exemplen på tjänster som tillhandahålls över nationsgränserna,
och på dessa marknader ligger de aktuella poolernas andel långt under 5 %, vilket föranleder kommis-
sionen att dra slutsatsen att poolingavtalens effekter på konkurrensen på dessa marknader inte är märkbar.
Marknaderna för nukleära skadeståndsförsäkringar är dock ännu nationella till följd av stora nationella
skillnader när det gäller de lagstadgade kraven på området, och behovet av lokalt baserade skaderegler-
ingsmöjligheter. Var och en av de aktuella poolerna hade monopol på sin nationella marknad för nukleära
skadeståndsförsäkringar. Trots detta drog kommissionen slutsatsen att det utan poolingavtalen inte skulle
finnas några nukleära skadeståndsförsäkringar med adekvat risktäckning och därför begränsar pooling-
avtalen inte konkurrensen i detta avseende.

7.4 Konvergens mellan bank- och försäkringsverksamheter

204. Med sammanslagen bank- och försäkringsverksamhet (eller bancassurance på engelska och
franska) avses här den ökande konvergensen mellan banker och försäkringsbolag. På detaljhandelsnivå
bygger konvergensen på förmodade distributionssynergier: förmågan att sälja försäkringar till bankkunder
och banktjänster till försäkringsinnehavare. Detta är i synnerhet fallet i Tyskland där nyligen antagna regler
särskilt gynnar privata pensionsprodukter och sålunda öppnar ett brett – och potentiellt mycket lönsamt –
nytt affärsområde för banker och försäkringsbolag. Detta har lett till ett ökande antal avtal om samman-
slagen bank- och försäkringsverksamhet både i form av samarbetsavtal och koncentrationer.

205. Från konkurrenssynpunkt tenderar samarbetsavtal eller koncentrationer mellan banker och
försäkringsgivare att föranleda små konkurrensfarhågor eftersom de berörda företagen i regel inte funnits
på varandras marknader tidigare. När det gäller koncentrationer på området för bank- och försäkrings-
verksamhetskoncentrationer, se ärende M.2431, Allianz/Dresdner, som diskuteras i del II, avsnitt II,
Koncentrationskontroll i XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. 

206. Vad gäller samarbetsavtal för sammanslagen bank- och försäkringsverksamhet lämnade kommis-
sionen i en administrativ skrivelse i november 2001 (efter att ha offentliggjort ett s.k. Carlsberg-tillkänna-
givande) sitt godkännande till att det Generali-kontrollerade företaget AMB, Tysklands fjärde största
försäkringsbolag, och Commerzbank, Tysklands fjärde största bank, bildar ett gemensamt företag för
distribution av deras respektive banktjänster till privatpersoner och mindre företag samt försäkringspro-
dukter. De primära skälen till godkännandet var att a) marknadsöverlappningarna var minimala,
b) sammanflätningen på ledningsnivå inte medförde några konkurrensfarhågor och c) parterna kommer
att utsättas för kraftig konkurrens bl.a. från Allianz/Dresdner-gruppen och Münchener Rück/Ergo-
gruppen.

¥132∂ Ärendena COMP/37.363, Svenska Atomförsäkringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici och COMP/34.558,
Aseguradores Riesgos Nucleares.
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8. Informationssamhället

8.1 Meddelande om invändningar till Microsoft

207. Den 30 augusti sände kommissionen ett meddelande om invändningar till det amerikanska
programvaruföretaget Microsoft Corp. (Microsoft) (133) gällande flera överträdelser av artikel 82.
Meddelandet om invändningar utvidgade och kompletterade ett tidigare meddelande från augusti 2000
efter klagomål från det amerikanska företaget Sun Microsystems Inc (134).

208. Enligt meddelandet om invändningar från 2001 bryter Microsoft mot EG:s konkurrensregler
genom att utnyttja sin dominerande ställning på marknaderna för persondatoroperativsystem och mindre
serveroperativsystem. Kommissionen anser att Microsoft undanhållit gränssnittsinformation från konkur-
rerande programvaruförsäljare, dvs. information som behövs för att göra det möjligt för försäljarnas
serverprogramvara att fungera tillsammans med Microsofts Windows-persondator- och serverpro-
gramvara. Microsoft har även tillämpat en policy som inneburit diskriminering och att man varit selektiv
när man lämnat ut gränssnittsinformation. 

209. Enligt kommissionen har Microsoft alltså använt sig av en ”hävstångs”-strategi genom att neka
konkurrenternas serverprogramvara möjligheten till objektiv konkurrens med den egna Windows-
programvaran. På grund av den mycket spridda användningen av Windows inom olika IT-nätverk
inverkar interoperabiliteten med Windows stort på kundernas inköpsbeslut.

210. Vidare tror kommissionen att Microsoft missbrukar sin dominerande ställning med hjälp av sin
licenspolicy för Windows 2000. Till följd av Microsofts heltäckande licens måste kunderna betala för ett
helt paket av tjänster även om de skulle föredra att skaffa några av tjänsterna från konkurrerande
leverantörer av servrar. Sålunda måste de kunder, som redan använder Windows och som vill köpa
konkurrerande tjänster, betala dubbla licensavgifter. Denna policy driver följaktligen kunderna mot
Microsofts serverprodukter, varigenom deras frihet att välja konkurrerande programvara minskas och
konkurrensen blir lidande. 

211. Slutligen anser kommissionen vad gäller Microsofts Media Player (ett direktuppspelnings-
program för snabböverföring via Internet och för uppspelning av audio- och videofiler på persondatorer)
att kopplingen mellan Media Player och Windows persondatoroperativsystem snedvrider en objektiv
konkurrens. Med tanke på kundernas tendens att använda sig av desktoppens förinstallerade konfigu-
rering utestänger detta kopplingsförbehåll andra försäljare av direktuppspelningsprogram. 

212. Kommissionen noterar att amerikanska Court of Appeals den 28 juni 2001 meddelade att
Microsoft brutit mot § 2 i Sherman-lagen genom att använda sig av konkurrenshämmande metoder för att
bibehålla ett monopol på operativsystemsmarknaden. Kommissionen följer noggrant resultaten i detta
ärende och noterar att USA:s justitiedepartement och flera delstater enats om en föreslagen slutlig dom
som avgör målet medan andra delstater fortsätter processen. Även om resultaten av det amerikanska
ärendet kan påverka några av de metoder som undersöks av kommissionen berör de amerikanska och det
europeiska ärendena inte samma fakta och kompletterar sålunda varandra.

¥133∂ Ärende COMP/37.792, pressmeddelande IP/01/1232, 30.8.2001.
¥134∂ Ärende COMP/37.245, som nu behandlas gemensamt med ärende COMP/37.792 med ärendenummer COMP/37.792.
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8.2 Informationssamhället och Internet 

213. Arbetet med att skapa villkor för en öppen och konkurrenskraftig miljö för att utveckla Internet
och e-handel är och förblir en prioritering för kommissionen. Helt klart kan de rådande konkurrens-
reglerna tillämpas på Internets särskilda egenheter, eftersom de är tillräckligt abstrakta. Konkurrens-
reglerna är förvånansvärt anpassningsbara till föränderliga ekonomiska omständigheter, inklusive de som
uppstår till följd av den fundamentala förändringen av hur affärer görs i Internetekonomin.

214. Konkurrenspolitiska farhågor väcktes vad gäller den telekommunikationsinfrastruktur som
används för Internettrafik. Sådana farhågor avsåg en rad marknader, bl.a. Internetuppkopplingsmark-
naderna via bredband (hög kapacitet) och smalband (låg kapacitet) liksom marknaderna för Internetan-
slutningsmöjligheter. 

215. Bristen på konkurrens på de lokala accessnätsmarknaderna i samtliga medlemsstater, främst vad
gäller bredband, befanns åter vara ett betydande hinder för spridningen av Internet och Internettjänster
inom EU. Tidigare hade kommissionen fattat viktiga policybeslut, som t.ex. förordningen om tillträde till
accessnätet och branschutredningen om tillgången till accessnätet (135), och är nu redo att utarbeta ännu fler
initiativ. Kommissionen har fortsatt att beakta konkurrenstrycket från alternativa accessnätsplattformer
för bredband, inklusive det mobila trådlösa accessnätet. Men även om det mobila trådlösa accessnätet
kan konkurrera med den för närvarande dominerande accessnättekniken är det lika viktigt att övervaka de
marknadsdominerande aktörerna inom mobiltelefonisektorn.

216. Farhågor har även uppstått vad gäller administrationen av Internet främst vad gäller
domännamnen på Internet. Bland de ärenden som kommissionen behandlar ingår klagomål med
hänvisning till artikel 82 mot företag som registrerar toppdomännamn. EG:s konkurrensregler är utan
tvekan tillämpliga på domännamnssystemet (DNS). Kommissionen anser generellt att spekulativ och
diskriminerande registrering av Internetdomännamn måste undvikas, eftersom denna registrering är
avgörande för att säkra en öppen och konkurrenskraftig Internetmiljö.

9. Idrott

217. I sin idrottsrapport till Europeiska rådets möte i Helsingfors (136) lämnade kommissionen sin åsikt
om hur idrottens olika funktioner skall jämkas samman. Europeiska rådet betonade i ett uttalande som
bifogades till slutsatserna från mötet i Nice (137) behovet av att i alla gemenskapens åtgärder beakta
”idrottens sociala, fostrande och kulturella funktion, som ligger till grund för dess särart, för att iaktta och
främja den etik och solidaritet som är nödvändig för att bevara dess sociala roll”. 

218. Uttalandet visar att Europeiska rådet stöder riksidrottsorganisationernas självständighet och deras
rätt att själva leda sitt arbete i lämpliga föreningsstrukturer. Det är alltså riksidrottsorganisationernas
uppgift att organisera och främja sin idrottsgren, speciellt vad gäller särskilda idrottsregler och utform-
ningen av landslagen. Denna uppgift måste givetvis förverkligas i enlighet med EG:s och medlemssta-
ternas lagstiftning.

¥135∂ Se avsnitt I.C.3.4.
¥136∂ Rapport från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan bevara den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och

upprätthålla idrottens sociala funktion inom gemenskapen, KOM(1999) 644 slutlig, 10.12.1999.
¥137∂ Uttalande om de särskilda kännetecken för idrott och idrottens sociala funktion i Europa som bör beaktas vid

genomförandet av den gemensamma politiken.
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219. Europeiska rådet noterade i synnerhet att riksidrottsförbunden spelar en central roll för den
nödvändiga solidariteten mellan motionsidrott och elitidrott och underströk de principer som måste vara
vägledande: tillgång för en stor allmänhet till idrottsevenemangen, stöd till amatöridrotten, icke-diskrimi-
nering, lika möjligheter, fostran, skydd av hälsan och kamp mot dopning.

220. År 2001 verkställde kommissionen fyra konkurrensärenden i enlighet med principerna i rådets
uttalande.

Faktaruta 5: Övergångar av fotbollsspelare

Den 5 mars 2001 slutförde kommissionsledamöterna Mario Monti, Viviane Reding och Anna
Diamantopoulou samt ordförandena för Fifa och Uefa diskussionerna om internationella
fotbollsspelarövergångar. Fifa och Uefa har åtagit sig att anta nya regler för övergångar på
grundval av vissa principer (1), varav de tre viktigaste avser att främja upplärningen av unga
spelare, att säkra stabiliteten i lagen och att se till att tävlingarna avgörs hederligt och enligt
reglerna och avlöper väl under de särskilda förhållanden som gäller för fotboll så att fansens och
åskådarnas intresse kan bibehållas för denna idrott. 

a) Det första diskussionsämnet var ersättningarna för spelarutbildning. Kommissionen har alltid
stött idén om ersättningar för spelarutbildning som ligger i paritet med kostnaderna för
utbildningen, inklusive i slutet av kontraktet. En ung fotbollsspelare, dvs. under 23 år, anses vara
under utbildning till 21 års ålder. Om han går över till en annan klubb är det legitimt att den
klubb som utbildat honom vill ha en ersättning som täcker kostnaderna för utbildningen.
Svårigheten består givetvis i att beräkna hur stora kostnaderna varit. Kommissionen har godtagit
att de kan vara högre än de faktiska kostnaderna för att utbilda den aktuelle fotbollsspelaren,
med hänsyn till utbildnings- och träningscentrets prestationer. När en ung fotbollsspelare spelar
i flera olika klubbar i rad kommer moderklubben att få en del av utbildningsersättningen.

b) Det andra ämnet gällde kontrakten och särskilt frågan om begränsningen av löptiden, varvid ett
av målen var att undvika att Bosman-beslutet (Målet C-415/93, Bosman, REG 1995, s. I-4921)
kringgås. Kontrakten skall alltså gälla högst i fem år och minst i ett år för att undvika
spelarövergångar under säsongen som snedvrider tävlingarna. Den sistnämnda typen av
övergångar måste inskränka sig till exceptionella fall, som t.ex. skador eller en total brytning
mellan spelaren och hans tränare etc. När det gäller uppsägningen av kontrakt förordar
kommissionen ett balanserat system med unilateral uppsägning. Tidigare krävde Fifa båda
klubbarnas samtycke innan en fotbollsspelare kunde byta klubb under gällande kontrakt. I dag
kan en spelare göra ett sådant byte utan detta dubbla godkännande, men kompensationer kan
antingen föreskrivas direkt i spelarens kontrakt eller motiveras av klubben. Orimliga
övergångsbelopp kan överklagas i domstol. Vidare har ledarna för klubbarna och förbunden
betonat att ett lag byggs upp under flera år och om en spelare försvinner efter bara ett eller två år
förstörs en del av denna uppbyggnad. För att begränsa dessa skadliga kontraktsuppsägningar
föreskrivs ett sanktionssystem, som kan innebära upp till fyra månaders avstängning i slutet av
första eller andra året. Sanktionerna kan dock inte längre utdömas efter det tredje året. Detta
system begränsar alltså uppsägningarna av kontrakten under de två första åren men tillåter dem

(1) Pressmeddelande IP/01/314, 6.3.2001.
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9.1 Formel 1

221. Formel 1-ärendena är mycket viktiga både ekonomiskt och finansiellt och därför att de berör en
sportorganisation med en internationell dimension. Kommissionen ansåg 1999 att FIA (Fédération
international de l’automobile) befann sig i en intressekonflikt i sin roll som sportens regelgivare å ena
sidan och sitt arbete med att organisera bilsporttävlingar å den andra. Denna situation gynnade serier som
organiserades av FIA och särskilt då Formel 1. Kommissionen ifrågasatte också villkoren i avtalen
mellan FOA, det bolag som bl.a. administrerar TV-rättigheterna för Formel 1 och sändningsföretagen,
bl.a. eftersom dessa villkor gör det möjligt att blockera bilsportevenemang som kan konkurrera med
Formel 1-loppen.

222. Kommissionen har slutligen hittat en lösning på problemen tillsammans med FIA och FOA.
Lösningen offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i juni 2001 och innebär att
FIA upphör med sin affärsverksamhet för att skydda sitt oberoende och sin opartiskhet i egenskap av
regelgivande organ. FIA har därigenom antingen avsagt sig sina TV-rättigheter eller överfört dem till
innehavarna. FIA har också gjort stora ändringar av dessa regler genom att fastställa väl definierade
kriterier för hur FIA-licenser skall beviljas för idrottsevenemang och de respektive deltagarna. När det
gäller den kommersiella verksamheten har FOA tagit bort de konkurrensbegränsande klausulerna ur sina
avtal med tävlingsbanorna och TV-bolagen. FIA har också sluta marknadsföra bilrallyn.

223. Denna nya situation kommer att få positiva konsekvenser för bilsporten i EU. Förbättringen av
FIA:s regelgivning kommer att stärka de nödvändiga säkerhetsåtgärderna utan att skada de kommersiella
intressena för arrangörer som är oberoende av FIA. FIA:s intresse att gynna FIA-serierna har neutrali-
serats, eftersom organisationen i framtiden får samma inkomst från alla serierna. Friheten att verka var
man vill, ökad insyn och höga säkerhetsnormer skapar ett klimat som gynnar en fortsatt utveckling av
bilsporten samt av en unik typ av sportorganisation.

9.2 Uefa

224. De Uefa-regler för sändning av idrottsevenemang som ursprungligen presenterades för kommis-
sionen var mycket invecklade och hade en mycket bred räckvidd. De förbjöd sändningar av matcher
under veckosluten. Kommissionen har försökt göra en avvägning mellan de idrottsliga intressena och
konkurrensreglerna. Från och med säsongen 2000/2001 tillåter Uefas nya regler riksförbunden att hindra
sändning av idrottsevenemang inom sina länder i endast 2 â timme antingen på lördag eller på söndag
vid den tidpunkt då nationella huvudmatcher utkämpas. 

från och med det tredje. En balans har alltså skapats mellan de olika aktörernas intressen. En
viss flexibilitet har även införts i syfte att respektera reglerna för ”giltiga idrottsliga skäl”.

c) Slutligen föreskrivs gemensamma skiljenämnder bestående av företrädare för spelarna och
klubbarna. En fotbollsskiljedomstol, dit man kan överklaga, med en avdelning som också
tillsätts gemensamt, fattar beslut i tvister som gäller internationella övergångar. De nya
skiljenämnderna skall snabbt behandla de ärenden som hamnar på deras bord, vilket dock inte
hindrar spelarna, om de så önskar, från att dra sina ärenden inför vanliga domstolar, något
som Fifas regler tidigare förbjöd.
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9.3 Bidragen till franska professionella fotbollsklubbar

225. Detta ärende omfattas av artikel 87 ff i EG-fördraget, dvs. reglerna för statligt stöd. De franska
myndigheterna ville att kommissionen skulle bilda sig en åsikt i ett nytt ämne, som berör statligt stöd på
idrottsområdet till finansieringen av utbildningscenter för unga spelare. Kommissionen hade godtagit att
dessa subventioner delas ut med tanke på deras fostrings- och integrationsmålsättningar och deras ringa
inflytande på tävlingarna mellan de stora klubbarna.

226. Under 2002 kommer kommissionen att fortsätta att integrera Nice-uttalandets principer i sin
granskning av de två ärenden som för närvarande håller på att slutföras: Fifas regler för spelaragenternas
verksamhet och Uefas regel för en aktörs ägandeskap eller ekonomiska kontroll över flera idrottsklubbar
som deltar i samma tävlingar. Kommissionen håller även på att granska flera ärenden om den
gemensamma försäljningen av rättigheter för utsändning av idrottsevenemang till ett enda program-
företag per land för perioder på flera år.

10. Läkemedel

227. I kommissionens antitrustarbete inom läkemedelssektorn kan två förändringar under loppet
av 2001 omnämnas. I båda fallen har kommissionen uppmanats att ta hänsyn till den utomordentligt
viktiga ställning som forskning och utveckling har inom denna sektor. 

228. För det första har kommissionen tagit ytterligare steg för att bibehålla parallellhandeln inom
sektorn. Detta har skett dels genom att kommissionen överklagat förstainstansrättens dom av den
26 oktober 2000 i ett mål gällande Bayers hjärt-kärlsläkemedel Adalat (138) och dels genom att kommis-
sionen fattat beslut om att förbjuda GlaxoWellcomes dubbla prissystem för omkring 80 läkemedel som säljs i
Spanien.

229. För det andra har kommissionen bedömt och lämnat godkännande till två gemensamma företag
som bildats av läkemedelsbolag i syfte att utveckla, tillverka och försälja vissa nya läkemedel mot
bakgrund av kommissionens nyligen antagna riktlinjer för horisontella konkurrensbegränsningar (139).

10.1 Parallellhandel: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1 Adalat

230. I början av januari 2001 överklagade kommissionen (140) en dom i vilken förstainstansrätten
ogiltigförklarade ett kommissionsbeslut om att förbjuda ett avtal mellan Bayer och grossister i Spanien
och Frankrike som innehöll ett exportförbud för läkemedlet Adalat (141). De frågor som nu avgörs av EG-
domstolen är 1) under vilka villkor kan handlare sägas instämma med sin leverantör om en särskild
begränsning av konkurrensen och 2) under vilka omständigheter kan denna begränsning sägas utgöra ett
exportförbud.

¥138∂ Målet T-41/96, Bayer mot kommissionen, REG 2000, s. II-3383.
¥139∂ Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på horisontella samarbetsavtal, EGT C 3, 6.1.2001.
¥140∂ Mål C-2/01 och 3/01 P. Bundesverband Arzneimittel-Importeure har lämnat in en separat överklagan av

förstainstansrättens dom. EG-domstolen har sammanfört de två överklagandena.
¥141∂ Ärende COMP/34.279, kommissionens beslut av den 10 januari 1996, EGT L 201, 9.8.1996, s. 1, pressmeddelande IP/96/19,

10.1.1996.
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231. Detta kan tyckas vara snäva juridiska spörsmål, men de är avgörande för att skydda kommissionens
politik när det gäller vertikala territoriella begränsningar inom denna sektor och också i andra sektorer.
Kommissionen anser att förstainstansrätten har avvikit från tidigare rättspraxis i EG-domstolen genom att
tolka begreppen ”avtal” och ”exportförbud” alltför strikt (142). Denna tolkning skulle – om den inte upphävs
av EG-domstolen – göra det möjligt för företagen att bedriva en politik som motverkar parallellhandel på
ett sätt som inte omfattas av artikel 81 i EG-fördraget. Detta skulle i sin tur kunna innebära slutet på
kommissionens försök att bevara parallellhandeln inom läkemedelssektorn och inom andra sektorer
samtidigt som man gör en kvalitativ bedömning av de påstådda förtjänsterna bakom branschens
agerande.

10.1.2 GlaxoWellcome (143)

232. Ovan nämnda kvalitativa bedömning har kommissionen gjort i ett beslut riktat till
GlaxoSmithKline (GSK), som förbjuder ett dubbelt prissättningssystem enligt vilket GlaxoWellcome
(GW) avser att ta ut högre priser av spanska grossister för läkemedel som dessa exporterar än för
läkemedel som de säljer för konsumtion i Spanien. 

233. I sitt beslut behandlar kommissionen inte frågan om huruvida det finns ett ”avtal” i den mening
som avses i artikel 81.1 eller inte, helt enkelt eftersom bevis finns för att de flesta handlarna anslutit sig
till GW:s prissystem som ingick i företagets nya försäljningsvillkor. I samband med artikel 81.1 erkänner
kommissionen riktigheten i GW:s åsikt att läkemedelssektorn är strängt reglerad genom att nationella
myndigheter ofta deltar i fastställandet av försäljningspriserna och att alla har ersättningssystem som
förvandlar patienterna till kunder som inte är särskilt priskänsliga. Det är även uppenbart att bristen på
harmonisering mellan medlemsstaternas lagstiftningar leder till vissa skillnader i prisnivåerna mellan
medlemsstaterna. Kommissionen anser dock – i linje med fast rättspraxis – att denna brist på harmoni-
sering inte ger läkemedelsbolagen rätten att konsolidera prisskillnaderna genom att ta ut högre priser i
lågprisländer, varifrån läkemedel exporteras till högprisländer. Enligt kommissionen vidmakthåller
sådana dubbla prissättningssystem på ett otillbörligt sätt segmenteringen av de nationella marknaderna. 

234. Kommissionen fortsätter i alla fall att ingående undersöka GW:s argument att segmenteringen
av nationella marknader medför fördelar för kunderna och att företagets dubbla prissättningssystem
sålunda kan omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 81.3. Detta är det första ärendet där ett
läkemedelsbolag uppmanat kommissionen att göra en sådan bedömning. GW för i stort sett fram två
argument, vilka båda avvisas av kommissionen.

235. GW hävdar för det första att parallellhandeln förorsakar inkomstbortfall, vilket minskar
företagets FoU-budget (grovt räknat 15 % av företagets kostnader) och att detta sålunda försvagar
företagets kapacitet att ta fram nya, innovativa läkemedel. Härvidlag noterar kommissionen bl.a. att
inkomstbortfallet lika gärna skulle kunna redovisas i GW:s marknadsföringsbudget (återstående 85 % av
företagets kostnader). Detta förefaller var det mest sannolika alternativet eftersom läkemedelssektorn är
en bransch där FoU-investeringarna är bland de högsta inom ekonomin och där innovation – mer än pris
– är den främsta konkurrensparametern. GW hävdar även att parallellhandeln gör att läkemedlen kommer
ut på marknaden med förseningar i lågprisländerna. Kommissionen anser inte bevisen vara övertygande.

236. GW har dock ansökt om att få kommissionens beslut ogiltigförklarat (144).

¥142∂ För en sammanfattning av de huvudsakliga skälen till kommissionens överklagande, se EGT C 79, 10.3.2001, s. 15.
¥143∂ Ärende COMP/36.957, kommissionens beslut av den 8 maj 2001, EGT L 302, 17.11.2001, pressmeddelande IP/01/661,

8.5.2001.
¥144∂ Mål C-168/01 P, under rättslig prövning.
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237. Alla de frågor som behandlas i ärendena Adalat och Glaxo ingår också i flera andra anmälnings-
ärenden som är under behandling. Flera läkemedelsbolag, inklusive Merck, begär ett icke-ingripande-
besked av kommissionen, eller åtminstone ett undantag, för deras leveranskvotsystem. Dessa system –
som sägs vara unilateralt införda för grossisterna – begränsar mängden läkemedel som levereras till
grossisterna med utgångspunkt i deras tidigare försäljning på sin hemmamarknad. Läkemedelsbolagen
åberopar produktions- och distributionsplanering som sin huvudsakliga motivering. Många grossister har
länge klagat på dessa system. Nu när kommissionen fattat sitt Glaxo-beslut har kommissionens enheter
börjat undersöka dessa leveranskvotsystem mer ingående.

10.2 Gemensamma företag

238. Kommissionen är väl medveten om hur viktiga forsknings- och utvecklingsverksamheterna är
inom läkemedelssektorn. Under loppet av 2001 har kommissionen utfärdat administrativa skrivelser i två
ärenden där läkemedelsbolag anmält samarbete i gemensamma företag som omfattar utveckling,
produktion och försäljning av nya läkemedel. De två ärendena väckte frågor gällande kommissionens
riktlinjer för horisontella konkurrensbegränsningar.

10.2.1 Pfizer/EISAI (145)

239. I det första fallet hade Pfizer (USA) beslutat att samarbeta med EISAI (Japan) för att få ut en
produkt mot Alzheimer på marknaden. Pfizer skulle dra in den egna produkten som höll på att utvecklas
till förmån för produkten från EISAI, som skulle ta hand om huvuddelen av FoU- och produktionsverk-
samheten. Pfizer skulle använda sitt världsomspännande distributionsnätverk för att ta hand om det mesta
av marknadsföringen. Vid den tidpunkt då båda parterna anmälde sitt samarbete hade deras produkt
(vanligen känd under varumärket Aricept) redan kommit ut på marknaden medan praktiskt taget ingen av
de konkurrerande gemensamma FoU-företagen hade lyckats få ut någon konkurrerande produkt på
marknaden. Aricepts höga marknadsandel indikerade att det innehade en dominerande ställning i många
medlemsstater. 

240. Kommissionen ansåg att det faktum att Pfizer lade ner sin FoU-verksamhet begränsar konkur-
rensen i den mening som avses i artikel 81.1. Om EISAI valt att samarbeta med en stark marknadsför-
ingspartner, utan egen produkt under utveckling, skulle konkurrensen varit större på denna marknad. Med
tanke på de uppenbara kundfördelarna såg kommissionen dock tillräcklig grund för att utfärda ett
undantag. De stora marknadsandelarna lades inte parterna till last eftersom de berodde på att de var
”pilotaktörer”. Längden på undantaget begränsades dock till sju år från och med läkemedlets
introduktion på marknaden eftersom parterna inte hade påvisat att de behövde en längre period för att få
igen sina relativt små investeringar (146).

10.2.2 Pfizer/Aventis (147)

241. I det andra ärendet var Pfizer (USA) inblandat i samarbete med en annan större aktör (Aventis)
och ett litet USA-baserat forskningsbolag, Inhale. Syftet var att utveckla, tillverka och sälja en inhalerbar
insulinprodukt på en marknad som hittills endast omfattar injicerbart insulin. Pfizer fanns inte alls
representerat på marknaden för (injicerbart) insulin och Aventis var endast den tredje största aktören, som
sackade efter de två ledande tillverkarna (Novo Nordisk och Eli Lilly) i det flesta medlemsstaterna. 

¥145∂ Ärende COMP/36.932.
¥146∂ Se riktlinjer för horisontella avtal, punkt 73, EGT C 3, 6.1.2001.
¥147∂ Ärende COMP/37.590.
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242. Av detta skäl ansågs det gemensamma företaget (i realiteten en rad separata gemensamma
företag) inte medföra den typ av konkurrensproblem som anges i artikel 81.1. En förpliktelse om att avstå
från konkurrens (30 år plus en femårig avslutningsfas för de praktiska arrangemangen vid avvecklingen
av samarbetet) ansågs dock vara för lång tid för att betraktas som en accessorisk begränsning. Parterna
åtog sig att minska denna period till 20 år (plus en treårig avslutningsfas). Kommissionen godtog konkur-
rensklausulen med tanke på de inblandade parternas relativt svaga marknadsställning och bristen på
märkbara avskärmningseffekter från parternas exklusiva återförsäljningsavtal. Under dessa omstän-
digheter ansåg kommissionen det inte vara nödvändigt att med absolut precision fastslå exakt hur länge
parterna skulle behöva på sig för att få igen sina stora investeringar.

243. Noteras bör att de två ärendena berör marknadsföringssamarbete i form av gemensam försäljning
eller gemensam marknadsföring. Vid gemensam marknadsföring använder två eller fler företag sin
säljarkår för att marknadsföra produkten under ett enda varumärke, medan gemensam försäljning innebär
att varje företag säljer produkten under sitt eget varumärke. Vissa länder förbjuder gemensam marknads-
föring med hänvisning till att samarbetsparten inte har något marknadsföringstillstånd för läkemedlet i
fråga. I dessa länder väljer företagen gemensam försäljning.
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D — Statistik
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II — KONCENTRATIONSKONTROLL

A — Allmän politik och ny utveckling

1. Inledning — allmän utveckling

244. Efter sju år med snabbt tilltagande koncentrationsaktivitet minskade antalet anmälda koncentra-
tioner något under 2001, till 335 jämfört med 345 året innan.

245. Kommissionen fattade 339 slutliga beslut, av vilka 20 hade föregåtts av fördjupade undersök-
ningar (5 förbud, 5 godkännanden utan villkor och 10 på vissa villkor) och 13 godkändes på vissa villkor
efter en inledande undersökning (”etapp I”). Kommissionen godkände 312 ärenden under etapp I. Av de
beslut om godkännande som fattades efter en inledande undersökning hade 140 (45 %) behandlats enligt
de förenklade förfaranden som infördes i september 2000. Dessutom fattade kommissionen sju beslut om
hänskjutande enligt artikel 9 i koncentrationsförordningen och inledde fördjupade undersökningar i
22 ärenden, av vilka tre var oavslutade vid årets slut (148).

246. I telekommunikations- och mediesektorn, som drabbades särskilt hårt av börsfallet, stannade
koncentrationsverksamheten upp nästan helt under 2001. Inom dessa sektorer anmäldes 65 ärenden 2000
men 2001 endast fyra, med ett utpräglat ras från 13 ärenden under fjärde kvartalet 2000 till ett enda under
första kvartalet 2001.

247. Den vanligaste typen av koncentration och förvärv som granskades av kommissionen omfattade
två (eller flera) företag inom EU. Antalet transaktioner mellan företag inom och utanför EU minskade
mellan 2000 och 2001, medan antalet inhemska transaktioner mellan företag hemmahörande i samma
land ökade. 

248. Trots att det totala antalet anmälda ärenden var något lägre än förra året fattades fem beslut om
förbud (149), vilket är det högsta antalet förbud hittills under ett enskilt år. Fem anmälda ärenden
återkallades av de anmälande parterna under etapp II (delvis till följd av kommissionens farhågor
beträffande konkurrensen och delvis av okända skäl). Alla de fem förbudsbesluten fattades på grund av
att ensam dominans antingen uppkom (fyra ärenden) eller förstärktes (ett ärende). Potentiell kollektiv
dominans var föremål för fem av de ärenden som behandlades under etapp II detta år. I ärendet MAN/
Auwärter (150) och i två ärenden som analyserades gemensamt, UPM Kymmene/Haindl (151) och Norske

¥148∂ Ärende COMP/M.2495 – Haniel/Fels; ärende COMP/M.2547 – Bayer/Aventis Crop Science och ärende COMP/M.2568
– Haniel/Ytong.

2000 2001

Inhemska 74 85

Inom EU 144 138

EU – icke-EU 102 82

Icke-EU – icke-EU 31 36

¥149∂ Enligt artikel 8.3 i koncentrationsförordningen.
¥150∂ Ärende COMP/M.2201, 26.6.2001.
¥151∂ Ärende COMP/M.2498, 21.11.2001.
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Skog/Parenco/Walsum (152), ledde de fördjupade undersökningarna till att transaktionerna godkändes utan
villkor. I två andra ärenden som undersöktes parallellt, BP/E.ON (153) och Shell/DEA (154), godkände
kommissionen transaktionerna efter det att parterna hade gjort åtaganden för att avhjälpa farhågorna om
kollektiv dominans på marknaden för etylen i rörledningsnätet ”ARG+”, som binder samman
Nederländerna, Belgien och Tyskland.

249. Trots det ökade antalet förbud håller sig andelen anmälda koncentrationer som leder till förbud
fortfarande på en blygsam nivå, 1 %, eller 2 % om man räknar ärenden som återkallats under etapp II.
Det finns ingen tydlig trend uppåt eller neråt i fråga om den risk en anmälande part i en anmäld koncen-
tration löper att ärendet återkallas under etapp II eller ett beslut om förbud, vilket framgår av
nedanstående tabell:

Förbud och återkallanden under etapp II, 1991–2001

2. Nationella marknader och potentiell konkurrens

250. Ungefär hälften av årets förbud och återkallanden under etapp II berörde samgåenden mellan
företag i samma land. I de flesta av dessa ärenden uppstod konkurrensproblem i flera länder, inte bara de
länder där parternas huvudkontor var lokaliserade. Ändå är det förbud av ”inhemska” koncentrationer
som tenderar att utlösa den häftigaste kritiken och leda till att nationella politiker blir föremål för
lobbyverksamhet från de berörda företagens sida, vilket kunde iakttas efter förra årets beslut om förbud i
ärendena General Electric/Honeywell (155) och Schneider/Legrand (156) samt efter återkallandet under etapp
II av ärendet SEB/Föreningssparbanken (157). Sedan 1990 har 12 av 18 förbud gällt sådana ”inhemska”
koncentrationer. Företag hemmahörande i följande länder berördes av de 12 ”inhemska” förbuden:
Tyskland (3), Förenta staterna (2), Nederländerna (2 ärenden, båda till följd av en begäran enligt
artikel 22 av Nederländerna) och Förenade kungariket, Sydafrika (158), Finland (begäran enligt artikel 22),
Sverige, Frankrike (ett ärende var). Den geografiska spridningen på förbjudna inhemska koncentrationer
förefaller spegla de respektive ländernas relativa storlek, utan någon märkbar skillnad mellan några
länder eller grupper av länder. Framför allt finns det ingenting i dessa uppgifter som tyder på att små
länder missgynnas av kommissionens koncentrationskontroll. Det kan konstateras att sju förbud av
inhemska koncentrationer berörde företag med huvudkontor i stora ekonomier (Frankrike, Förenade

¥152∂ Ärende COMP/M.2499, 21.11.2001.
¥153∂ Ärende COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥154∂ Ärende COMP/M.2389, 23.8.2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt

Anmälningar 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Förbud 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Återkallanden 
under etapp II

1 1 4 5 6 3 20

Statistisk risk (%) 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0

¥155∂ Ärende COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥156∂ Ärende COMP/M.2282, 10.10.2001.
¥157∂ Ärende COMP/M.2380, ärendet återkallat.
¥158∂ Ärende COMP/M.619 Gencor/Lonrho. Även om Lonrho är registrerat i Storbritannien, har företaget sin huvudsakliga

verksamhet i Sydafrika.
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kungariket, Förenta staterna och Tyskland), två berörde små länder (Finland och Sverige), medan
Nederländernas och Sydafrikas status beror på vilken beräkningsmetod man använder för att mäta
storleken (befolkning, BNP, yta osv.). De flesta inhemska koncentrationerna ledde inte bara till konkur-
rensproblem på företagens hemmamarknader utan även i andra EES-länder.

251. Eftersom antalet förbud totalt sett är litet, är möjligheterna att dra några statistiskt gångbara
slutsatser om hur förbuden har fördelats mellan olika länder och över tiden begränsade. Man bör ha
denna försiktighet i åtanke vid tolkningen av nedanstående tabell, som visar antalet företag som har
delgivits ett förbudsbeslut samt hur många parter som berördes (dvs. två eller fler per transaktion) från
vart och ett av de länder där det finns företag som har delgivits ett förbudsbeslut. Bland EES-länderna har
företag från Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Finland och Tyskland belagts med förhållandevis fler
förbud, medan italienska och brittiska företag hade relativt sett färre förbud. Företag från Förenta staterna
har också löpt mindre risk att drabbas av förbud än genomsnittet. Fördelningen av det relativa antalet
förbud mellan olika länder avviker dock på det hela taget inte från en slumpmässig fördelning.

252. Horisontella koncentrationer av företag på samma geografiska marknader eller produkt-
marknader kan leda till konkurrensproblem eftersom företagen ökar sina marknadsandelar och de kan
leda till att direkta konkurrenter trängs undan. En sådan analys är oberoende av marknadens storlek
eftersom det grundläggande målet för all koncentrationskontroll är att skydda konsumenter mot
effekterna av monopolistiskt inflytande (högre priser, lägre kvalitet, inskränkt produktion, mindre
innovation) och är allmänt gällande, oavsett om de konsumenter som drabbas bor i ett mindre eller i ett
större land. Under 2001 föll såväl de förbjudna transaktionerna Schneider/Legrand (159), SCA/Metsä
Tissue (160) och CVC/Lenzing (161) som den inställda svenska bankkoncentrationen SEB/Föreningsspar-
banken (162) i denna kategori. Alla tre kombinationerna skulle ha givit de samgående parterna ovanligt
höga marknadsandelar på de relevanta geografiska marknaderna och produktmarknaderna. I ärendena
Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue och SEB/Föreningssparbanken, var de relevanta geografiska
marknaderna nationella, medan transaktionen mellan CVC och Lenzing skulle ha lett till dominerande
ställningar på europeisk nivå.

2.1 Definition av den relevanta geografiska marknaden och potentiell konkurrens 

253. Ett centralt inslag i all konkurrensanalys är definitionen av den relevanta geografiska marknaden.
Syftet med att fastställa en relevant geografisk marknad (och produktmarknad) är att avgöra vilka
konkurrenter till de företag som ingår i ett visst ärende som har möjlighet att begränsa dessa företags
agerande. Denna metod föreskrivs i koncentrationsförordningen och tillämpas av de flesta av världens

A D DK F I NL S FIN UK NO CA
Kanal-
öarna

ZA USA

Företag som fått förbud 
(utom art. 22)

1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

Antal parter 119 1007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Andel berörda företag 
(%)

0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7

¥159∂ Ärende COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥160∂ Ärende COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥161∂ Ärende COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥162∂ Ärende COMP/M.2380, ärendet återkallat.
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konkurrensmyndigheter. Både efterfråge- och utbudssidan analyseras i samband med att de geografiska
marknaderna fastställs. Kommissionen analyserade under 2001 de marknadsdefinitioner som
förekommer i de senaste fem årens koncentrationsbeslut. Av 1 295 beslut har marknaderna i 184 ärenden
(14,2 %) definierats som nationella. I 187 ärenden (14,4 %) gick marknaderna utanför de nationella
gränserna. I de återstående 924 (71,4 %) ärendena lämnades den geografiska marknadens utbredning
öppen, eftersom ingen av de alternativa marknadsdefinitionerna, oavsett om det hade handlat om EES,
regional eller nationell utbredning, skulle ha givit upphov till några konkurrensproblem. Det var alltså
bara i en mindre del av ärendena som den geografiska marknaden fastställdes som nationell.

254. Att definiera marknaden utgör emellertid bara början av koncentrationsanalysen, inte någon
färdig slutsats. Även i ärenden där geografiska marknader av branschspecifika skäl definieras smalt, dvs.
som nationella marknader, har förekomsten av potentiella konkurrenter i tidigare ärenden gjort att
kommissionen har accepterat relativt höga nationella marknadsandelar.

255. Ett ärende som visar just detta är årets beslut rörande SCA/Metsä Tissue (163). Ärendet handlade
om SCA Mölnlycke Holding BV, kontrollerat av Svenska Cellulosa AB, som hade planer på att köpa upp
sin finska konkurrent Metsä Tissue Corp. Båda företagen producerar hygienpappersprodukter, som
toalettpapper, hushållspapper, näsdukar och servetter i ett antal EES-länder. Kommissionen fastställde att
den relevanta geografiska marknaden var nationell eftersom marknadsundersökningen visade att leveran-
törerna kunde tillämpa olika priser till kunderna (livsmedelshandeln) i olika länder (prisdiskriminering)
och på grund av betydande transportkostnader. Kommissionen betraktade därvid emellertid inte varje
enskild marknad separat utan tog med alla befintliga och potentiella importörer till respektive marknad i
beräkningen. I konkurrensanalysen av den svenska marknaden togs exempelvis hänsyn till alla produk-
tionsanläggningar, oavsett land, som kan förse svensk livsmedelshandel med hygienpappersprodukter till
konkurrenskraftiga priser, till hur många sådana trovärdiga konkurrenter som skulle finnas kvar efter
sammanslagningen och till dessa konkurrenters produktionskapacitet och varumärkesinnehav. Genom att
ta med alla befintliga och potentiella konkurrenter för hygienpappersprodukter i beräkningen kom
kommissionen fram till slutsatsen att marknadsandelar på vissa nationella marknader som skulle verka
höga om man betraktade dem isolerat, inte föranledde några konkurrensproblem i detta specifika fall. På
motsvarande sätt visade undersökningen att det inte fanns några potentiella konkurrenter som hade
tillräckligt stor produktionskapacitet för att kunna hota parternas mycket höga marknadsandelar (upp till
90 %) i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vilket så småningom ledde till att kommissionen förbjöd
transaktionen. I Finland orsakades konkurrensproblemen främst av att en potentiell konkurrent
undanröjdes. 

256. En nyckelfaktor i denna analys är i hur hög grad en marknad är öppen för ny konkurrens. Höga
inträdeshinder spelar fortfarande en viktig roll för de eventuella konkurrensproblem som kan uppstå
genom en viss transaktion. Exempelvis i ärendet CVC/Lenzing (164), konstaterade kommissionen att det,
trots att handelshindren i sig var obetydliga, fanns sådana höga inträdeshinder på EES-marknader på
grund av att det behövdes stora investeringar i kapital, att det fanns subjektiv kvalitetsuppfattning, kulturella
hinder och begränsad utbudslogistik. I gengäld bidrog avsaknaden av lagstiftningsmässiga hinder eller
krav på lokal distribution och förekomsten av trovärdiga konkurrenter på tillräckligt nära håll till att höja
gränsen för hur höga marknadsandelar som kan tänkas vara godtagbara på nationell nivå. Små länder
gynnas vanligtvis genom denna metod och kommissionen har ofta godkänt högre marknadsandelar i små
ekonomier än på stora marknader. Till andra ärenden som godkändes av kommissionen på grund av
potentiell konkurrens eller på grund av att lagstiftningsmässiga hinder hade undanröjts räknas Philips/

¥163∂ Ärende COMP/M.2097, 31.1.2001, EGT L 57, 27.2.2002.
¥164∂ Ärende COMP/M.2187, 17.10.2001.
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Agilent Health Care Solutions (165), Pirelli/BICC (166) och Gerling/NCM (167). Dessa transaktioner ledde
till nationella marknadsandelar på mellan 40 % och 60 % och i vissa länder ännu högre.

257. Om en koncentration eller ett förvärv resulterar i att en potentiell konkurrent som har förhindrat
ett företag från att uppnå en dominerande ställning undanröjs, kan däremot konkurrensproblem uppstå,
även om de båda företagens verksamheter inte direkt sammanfaller. Det var flera etapp II-undersökningar
som fokuserades på undanröjandet av potentiell konkurrens. 

258. I ärendet EdF/EnBW (168), godkände kommissionen på vissa villkor att Electricité de France
(EdF) och Zweckverband Oberschwäbische Elektricitätswerke (OEW), en förening bestående av nio
distrikt i sydvästra Tyskland, förvärvade gemensam kontroll över det tyska elföretaget Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW).

259. Undersökningen visade att EdF hade en dominerande ställning på den franska marknaden för
leveranser till berättigade kunder, med en marknadsandel på ungefär 90 %. Förutom EdF finns det tre
andra elproducenter i Frankrike, CNR, Société Nationale d’Electricité Thermique (SNET) och Harpen
AG, som tillhör RWE-koncernen. Dessa tre företag har dock endast små andelar av elframställningen och
levererar huvudsakligen till EdF. EnBW ansågs vara en av de främsta tänkbara potentiella konkurrenterna
på den franska marknaden och skulle vara ett av de strategiskt bäst placerade företagen för att komma in
på marknaden för leveranser till berättigade kunder. EnBW:s leveransområde är den sydvästra delen av
Tyskland och det har en lång gemensam gräns med Frankrike. Två av de fyra länkarna mellan Frankrike
och Tyskland finns inom EnBW:s leveransområde. Genom övertagandet av EnBW skulle EdF även öka
sin potential för att kunna konkurrera i Tyskland och därigenom bli mindre sårbart för konkurrens från
Frankrike. De korrigerande åtgärder som godtogs i detta ärende redovisas nedan i punkt 300.

260. Liknande konkurrensproblem uppkom i samband med ärendet Grupo Villar Mir/EnBW/
Hidroeléctrica del Cantábrico (169), vilket även det godkändes på vissa villkor. Denna transaktion gick ut
på att den spanska koncernen Grupo Villar Mir och Energie Baden-Württenberg (EnBW), ett tyskt
företag gemensamt kontrollerat av Electricité de France, förvärvade gemensam kontroll över det spanska
elföretaget Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico).

261. Kommissionen var orolig att affären skulle stärka den redan befintliga kollektiva dominansen på
den spanska grossistmarknaden för elektricitet, som utövades av Endesa och Iberdrola. EdF skulle efter
transaktionen knappast ha några incitament att öka sin kommersiella kapacitet på länken mellan
Frankrike och Spanien, vilken redan tidigare var låg, vilket skulle skapa ett hinder för elimport till
Spanien och leda till att marknaden skulle bli isolerad från andra europeiska elmarknader till nackdel för
konsumenterna. För att undanröja dessa farhågor åtog sig EdF och operatören av det franska elnätet,
RTE, att utöka den kommersiella kapaciteten betydligt på länken mellan Frankrike och Spanien, från
1 100 MW till ca 4 000 MW, och därmed skapa förutsättningar för ökade handelsvolymer av elektricitet
till och från Spanien, vilket gagnar de spanska konsumenterna.

262. Även i ärendet Südzucker/Saint Louis (170), en transaktion som godkändes på vissa villkor efter
en etapp II-undersökning, ledde undanröjandet av potentiell konkurrens till konkurrensproblem.
Kommissionens undersökning visade att transaktionen skulle ha förstärkt den dominerande ställning

¥165∂ Ärende COMP/M.2256, 2.3.2001.
¥166∂ Ärende COMP/M.1882, 19.7.2000.
¥167∂ Ärende COMP/M.2602, 11.12.2001.
¥168∂ Ärende COMP/M.1853, 7.2.2001.
¥169∂ Ärende COMP/M.2434, 26.9.2001.
¥170∂ Ärende COMP/M.2530, 20.12.2001.
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som redan innehades av Südzucker på konsument- och producentvarumarknaderna för socker i södra
Tyskland och Belgien, eftersom Saint Louis kommer att upphöra att existera som en oberoende och
trovärdig potentiell konkurrent till Südzucker i dessa geografiska områden. Det är särskilt viktigt att slå
vakt om potentiell konkurrens på strikt reglerade marknader som socker, där konkurrensen är liten och
kunderna är helt beroende av några få leverantörer. 

2.2 Definition av de relevanta produktmarknaderna

263. Den dynamiska analysen av potentiell konkurrens är inte bara tillämplig på fastställandet av den
geografiska marknaden utan även av produktmarknader, vilket illustreras av årets beslut i ärendet Tetra
Laval/Sidel (171).

264. Kommissionen genomförde en detaljerad undersökning av denna planerade koncentration i
förpackningssektorn mellan Tetra Laval (Tetra), världens ledande tillverkare av material och utrustning
för kartongförpackningar, och Sidel, som är världsledande inom utrustning för PET (plast)-förpack-
ningar. Koncentrationen, som var ett offentligt anbud på Parisbörsen, anmäldes till kommissionen den 18
maj 2001. På grundval av undersökningsresultaten beslutade kommissionen den 30 oktober 2001 att
förbjuda det föreslagna samgåendet. Skälen till kommissionens beslut var i korthet att koncentrationen
skulle ge upphov till en marknadsstruktur som skulle a) göra det möjligt för Tetra att förstärka sin
dominerande ställning i fråga om kartongförpackningar genom att undanröja den största konkurrenten på
en angränsande marknad, utrustning för PET-förpackningar och b) göra det möjligt för Tetra att med
utgångspunkt i sin dominerande ställning inom kartongförpackningar även skaffa sig en dominerande
ställning inom utrustning för PET-förpackningar. Resultatet skulle ha blivit en ökad koncentration inom
förpackningssektorn, inträdeshinder och minskad konkurrens, till nackdel för konsumenterna.

265. Tetra har en obestridd ställning som världens största tillverkare av kartongförpackningar. Det har
framgått av tidigare beslut från kommissionen och bekräftats av domstolen (mål C-333/94 TetraPak mot
kommissionen), att Tetra innehar dominerande ställningar på marknaderna för maskiner för aseptiska
kartongförpackningar och för aseptiska kartongförpackningar med en marknadsandel inom EES på
80 %. Sidel är den ledande tillverkaren av förpackningsutrustning för PET-flaskor och särskilt sträck-
formblåsningsmaskiner, som används för att framställa tomma PET-flaskor, med en marknadsandel i
regionen på 60 %. Stark koncentration råder inom båda sektorerna och inga av de båda företagens
konkurrenter har andelar på över 15 %. 

266. Med tanke på parternas starka ställning i sina respektive områden inriktades kommissionens
undersökning på samspelet mellan kartongförpackningar och PET-flaskor. Kartongförpackningar, särskilt
aseptisk kartong, har traditionellt används till förpackningar för produkter som är känsliga för ljus
eller luft, som flytande mejeriprodukter, fruktjuicer, smaksatta fruktdrycker och serveringsfärdiga te-
och kaffedrycker (”känsliga produkter”). Aseptiska förpackningar används för hållbara produkter som
inte kräver kyldistribution. PET-flaskor är genomskinliga plastflaskor som är tillverkade av harts. PET-
flaskor har traditionellt använts för mineralvatten och kolsyrade läskedrycker. Andelen mjölk och juicer
som förpackades i PET-flaskor överskred inte 1 % år 2000.

267. Mot bakgrund av att de två förpackningsmaterialen traditionellt har haft så olika användnings-
områden hävdade parterna att de två marknaderna skulle betraktas åtskilda från varandra och utan
samband ur konkurrenslagstiftningshänseende. Kommissionens använde för sin detaljerade

¥171∂ Ärende COMP/M.2416, 30.10.2001.
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undersökning en testmetod för analys av marknadsdefinitionen kallad SSNIP (172) och denna bekräftade
att de två marknaderna verkligen i nuläget utgör separata relevanta produktmarknader. 

268. Kommissionen fann dock att en statisk och smal marknadsdefinition inte på ett rättvisande sätt
återspeglar dynamiken på marknaden och särskilt samspelet mellan de två förpackningsmaterialen. Efter
en detaljerad undersökning kom kommissionen fram till att de två marknaderna, som tillhör samma
industrisektor, förpackning av flytande livsmedel, är nära sammanknutna angränsande marknader och att
samspelet mellan dem kommer att öka kraftigt under de närmaste åren.

269. Kommissionen fastställde att tillverkare av förpackningsutrustning för PET-flaskor, särskilt Sidel,
under de närmaste åren kommer att samverka med oberoende förpackningsföretag (converters) för att
konkurrera på marknaden i syfte att få till stånd en förskjutning från kartong till PET-flaskor. Sidels
strategi gick framför allt ut på att i möjligaste mån medverka till en snabb tillväxt av PET-flaskor i
aseptiska förpackningar för fruktjuicer och flytande mejeriprodukter. Sidel och andra marknadsaktörer
menade att detta minskade avståndet till kartongförpackningarna, som dock fortfarande är den klart
ledande förpackningstypen inom detta marknadssegment.

270. Samgåendet skulle ha undanröjt Sidel som konkurrent på en nära angränsande marknad, som kan
utöva konkurrenstryck på Tetras dominerande ställning i kartongförpackningar. Kommissionen kom fram
till att eftersom Tetra kunde verka på båda förpackningsmarknaderna skulle koncentrationen stärka Tetras
dominans, öka priserna på kartongförpackningar och minska innovation och nyskapande. Den
kommande snabba tillväxten av PET innebar att potentiell konkurrens skulle gå om intet. 

271. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att vare sig geografisk eller produktmässig marknads-
definition ligger till grund för en statisk analys av sammanräknade marknadsandelar utan de utgör basen
för en noggrann analys av den särskilda marknadsdynamik som råder inom en viss branch. Vad beträffar
diskussionen om små respektive stora länder kan sägas att även om det stämmer att koncentrationer
lättare ger upphov till stora marknadsandelar på små nationella marknader, behöver inte detta betyda att
konkurrensproblem uppstår. Det finns inget som tyder på att kommissionens politik i koncentrations-
ärenden påverkar företag annorlunda från ett geografiskt område till ett annat. Detta påstående styrks
även genom de siffror som redovisas ovan om förbjudna koncentrationer.

¥172∂ Small Significant Non-transitory Increase in Prices.

Faktaruta 6: Pappersärendena och kollektiv dominans

UPM-Kymmene/Haindl (1) och Norske skog/Parenco/Walsum (2) 

Den 20 juni 2000 fick kommissionenen anmälan om att det finska massa- och pappersföretaget
UPM-Kymmene planerade att köpa sin tyska konkurrent Haindl och om en andra koncentration
som gällde försäljning av två av Haindls sex pappersfabriker till den norska papperstillverkaren
Norske Skog. De marknader som analyserades i denna undersökning var marknaderna för

(1) Ärende COMP/M.2498, 21.11.2001.
(2) Ärende COMP/M.2499, 21.11.2001.
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tidningspapper och journalpapper (”pappersmarknaden”). Kommissionens undersökning fokuserades
på frågan om dessa två transaktioner skulle leda till att en kollektiv dominerande ställning uppstod
på marknaderna för tidningspapper och papper. Dessa ärenden var bland de första där
kommissionen undersökte om kollektiv dominans kunde uppstå med fyra företag.

Tidnings- och journalpappersmarknaden kännetecknas i allmänhet av konkurrens på lång sikt
med (ny) kapacitet och konkurrens på kort sikt med priser som är beroende av tillgången till
kapacitet. Båda de marknader som undersöktes visar gemensamma drag, vilka kan samman-
fattas på följande sätt: i) relativt homogena produkter, även om det finns vissa variationer inom
olika papperskvaliteter, ii) skiftande marknadsandelar för de branchledande företagen på båda
marknaderna, mest utpräglat när det gäller tidningspapper, iii) en hög grad av öppenhet
beträffande kapacitet, leveranser och genomsnittliga priser men en brist på öppenhet beträffande
investeringsbeslut innan dessa har blivit oåterkalleliga, iv) oelastisk och säsongsmässig
efterfrågan, v) en viss osäkerhet om graden av kostnadssymmetri, särskilt på marknaden för
tidningspapper, vi) många branschövergripande kontakter och förbindelser mellan massa- och
pappersindustrierna, vii) begränsat inflytande från inköparnas sida, viii) modern teknik är lättill-
gänglig och ix) branschen kännetecknas av höga icke återvinningsbara kostnader (vilket innebär
höga inträdeshinder).

På marknaden för tidningspapper koncentrerade kommissionen sin undersökning på de fyra
ledande företagen (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 och Holmen),
som sammanlagt skulle stå för ca 70 % av försäljningen och 80 % av kapaciteten. På
pappersmarknaden skulle efter koncentrationen de tre ledande tillverkarna (UPM-Kymmene/
Haindl, Stora/Enso och M-real/Myllykoski) ha kontrollerat ca 70 % av marknaden vad gäller
både kapacitet och försäljning. Genom transaktionerna undanröjs en viktig konkurrent från
marknaden, nämligen Haindl, vars kostnadsstruktur skiljer sig något från de andra ledande
tillverkarna, särskilt vad beträffar marknaden för tidningspapper, eftersom företaget använder
återvinningspapper som råmaterial i betydligt större utsträckning än de andra. På marknaden för
journalpapper har Haindl varit särskilt aktivt under de senaste fem åren eftersom denna står för
en stor del av den totala kapacitetsökningen.

Koncentrationen kommer att leda till en relativt sett mer öppen och mindre osäker marknad, vilket
återspeglas i minskningen från fem till fyra aktörer på marknaden för tidningspapper, respektive
från fyra till tre på marknaden för journalpapper. Det finns emellertid ett antal faktorer som talar
emot uppkomsten av en kollektiv dominerande ställning. Till dessa hör marknadsandelarnas
begränsade stabilitet, avsaknaden av öppenhet beträffande kapacitetsökande projekt före ett
slutgiltigt åtagande och bristen på symmetri i kostnadsstrukturerna. 

Kommissionen övervägde till att börja med huruvida samordnade förfaranden kunde ske på
följande två sätt: dels genom samordning av investeringarna i ny kapacitet i syfte att begränsa
kapaciteten på marknaden för att därmed öka den genomsnittliga prisnivån på lång sikt, dels
genom samordning av stillestånd i produktionen i syfte att kortsiktigt hålla prisnivån uppe under
perioder med svag efterfrågan (det finns ingen anledning att samordna kortsiktigt under perioder
med stor efterfrågan).

Kommissionen kom fram till att den ovan beskrivna mekanismen för samordning av investeringar
inte skulle skapa incitament för någon tyst samordning på marknaderna för tidningspapper



XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG 85

KONK. RAP. 2001

3. Koncentrationskontroll på 2000-talet 
— Grönbok om översynen av koncentrationsförordningen

272. Europeiska unionen står inför nya utmaningar i form av globala koncentrationer, ytterligare
marknadsintegration, införandet av euron och kanske det allra viktigaste, utvidgningen av EU till att
omfatta 25 eller fler medlemsstater. För att säkerställa att systemet för koncentrationskontroll på
europeisk nivå är väl anpassat till denna nya utveckling antog kommissionen den 11 december 2001 en
grönbok om översynen av koncentrationsförordningen. Med grönboken inleddes en samrådsperiod under
vilken vem som helst med intresse i frågan har möjlighet att komma med synpunkter före utgången av

respektive journalpapper (1). Däremot vidhöll kommissionen att samordning av stillestånd är en
möjlig samverkansmekanism, som skulle kunna utnyttjas till stöd för de fyra (respektive tre)
ledande företagens kollektiva dominans på marknaden för tidningspapper (respektive
journalpapper). Att ett sådant beteende påverkar priserna har bekräftats av ett stort antal uttalanden
från cheferna för flera ledande papperstillverkare där de på olika sätt klargör offentligt att de är
beredda att acceptera perioder av stillestånd i produktionen om detta visar sig nödvändigt för att
bibehålla balansen mellan utbud och efterfrågan.

I detta speciella ärende skulle dock sådan samordning troligen försvåras genom mindre
konkurrenters agerande. Kommissionen tror att återstående mindre konkurrenter på marknaderna,
som SCA, Abitibi, Palm och Burgo kan spela en aktiv roll på sina respektive marknader för att
göra hemliga överenskommelser ohållbara. Dessa aktörer kan lägga hinder i vägen för
samordningen genom att investera där oligopolföretagen har valt att avstå från att investera i syfte
att uppnå högre priser och genom att öka produktionen samtidigt som oligopolföretagen har valt
att stänga av sina maskiner tillfälligt – vilket är definitionen på stillestånd i produktionen. Dessa
företag, av vilka några ingår i större koncerner med betydande resurser och kompetens på andra
massa- och pappersmarknader, skulle ha möjlighet att dra nytta av marknadsledarnas hemliga
överenskommelser för att öka sina marknadsandelar.

Slutsats

Trots att ett antal faktorer konstaterades som ökade sannolikheten att affärerna skulle ha givit
upphov till kollektiv dominans av fyra respektive tre företag, identifierades även ett antal faktorer
som kommissionen i gengäld ansåg skulle uppväga dessa risker. Båda transaktionerna godkändes
därför.

(1) Ett liknande resonemang tillämpades i ett annat ärende som godkändes efter en fördjupad undersökning, ärende
COMP/M.2201 – MAN/Auwärter, 26.6.2001 och som hade givit upphov till frågor om kollektiv dominans. Detta
ärende kommer främst att ha återverkningar på citybussmarknaden i Tyskland. MAN/Auwärter och den andra
huvudaktören på marknaden för citybussar i Tyskland, DaimlerChryslers EvoBus, kommer att behärska strax
under halva marknaden var. Efter en noggrann granskning av ärendet kom kommissionen emellertid fram till
slutsatsen att det inte fanns någon risk att de två företagen skulle kunna samordna sin verksamhet i det tysta. För
det första ansåg kommissionen inte att det skulle finnas någon fungerande samordningsmekanism, vilket gjorde
varje hemlig marknadsuppdelning mellan EvoBus och MAN/Auwärter otänkbar. För det andra fanns det
väsentliga skillnader mellan EvoBus och MAN/Auwärter, som olika kostnadsstrukturer, vilket gör det troligt att
företagen snarare kommer att konkurrera än agera i maskopi. Kommissionen ansåg därför att den tyska
bussmarknadssektorn skulle förbli konkurrensutsatt även efter förvärvet.
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mars månad 2002. Kommissionen har för avsikt att lägga fram förslag till en reviderad koncentrationsför-
ordning under det andra halvåret 2002, efter det att dessa synpunkter har mottagits och analyserats. 

273. I grönboken behandlas frågor om val av jurisdiktion, materiella frågeställningar och frågor som
rör förfaranden. Nedan redovisas de viktigaste föreslagna ändringarna. 

3.1 Val av jurisdiktion

274. Enligt koncentrationsförordningen har kommissionen ensam behörighet att behandla koncentra-
tioner som har en gemenskapsdimension. Kommissionen har undersökt hur väl dessa bestämmelser
fungerar, dvs. tröskelvärdena för omsättning i artikel 1, och har kommit fram till att artikel 1.3 inte har
uppnått sitt syfte. När artikel 1.3 infördes 1997 syftade tröskelvärdena i denna bestämmelse till att ge
kommissionen behörighet i ärenden som påverkar tre eller flera medlemsstater, så kallade flerfaldiga
anmälningar. Sedan den senaste översynen av koncentrationsförordningen har dock inte mer än ungefär
20 % av de ärenden som omfattade tre eller fler medlemsstater fallit inom dessa tröskelvärden. Kommis-
sionen föreslår därför att artikel 1.3 ändras och att gemenskapen blir automatiskt behörig i fall som
omfattas av flerfaldig anmälningsplikt i tre eller fler medlemsstater. De tröskelvärden som för närvarande
förekommer i artikel 1.3 bör avlägsnas. Denna lösning föreslås för att kommissionen, som i allmänhet är
den myndighet som är bäst lämpad att agera, skall kunna behandla transaktioner som påverkar tre eller
fler medlemsstater och skapa lika förutsättningar för företagen genom europeisk koncentrationskontroll.
Denna ändring bör ha trätt i kraft före utvidgningen av gemenskapen 2004.

275. I artiklarna 9 och 22 beskrivs de hänskjutandemekanismer som har fastställts i koncentra-
tionsförordningen för att anpassa systemet för koncentrationskontroll, som vanligtvis är omsättnings-
baserat, på ett sådant sätt att ärendet kan behandlas av den myndighet som är bäst lämpad i varje enskilt
fall. Kommissionen föreslår att systemet för hänskjutande förenklas, så att öppenheten ökar och arbets-
uppgifterna fördelas på ett tydligare sätt mellan kommissionen och medlemsstaterna. Den viktigaste
ändringen beträffande hänskjutningsmekanismerna gäller artikel 9.2. Förslaget i grönboken innebär att
en begäran om hänskjutande inte längre kopplas till styrkande av ett hot om att en dominerande ställning
skapas eller förstärks på en avgränsad marknad eller i den berörda medlemsstaten. I stället bör det räcka
att medlemsstaten kan visa att konkurrensen skulle påverkas inom en sådan avgränsad marknad.
Medlemsstaten bör inte heller längre vara skyldig att redovisa huruvida denna marknad är en väsentlig
del av den gemensamma marknaden. 

3.2 Materiella frågeställningar

276. Eftersom metoderna i näringslivet har utvecklats sedan koncentrationsförordningen trädde i kraft
är det lämpligt att överväga om begreppet företagskoncentration behöver ses över för att denna
utveckling skall kunna beaktas fullt ut.

277. Begreppet koncentration täcker ett eller flera företags förvärv av kontrollen, rättsligt eller i
praktiken, över ett eller flera företag, inbegripet upprättandet av samriskföretag. Transaktioner som leder
till förvärv av icke-kontrollerande minoritetsinnehav omfattas således inte av koncentrationsförord-
ningen. Den täcker inte heller strategiska allianser. Sådana allianser innebär i regel avtalsmässigt
samarbete men de innehåller inte sällan inslag av betydande strukturell karaktär, som gör att parternas
affärsbeteende binds samman. Det finns åtskilliga exempel på sådana arrangemang inom flygtransport-
och telekommunikationsektorerna. Strategiska allianser granskas för närvarande utifrån artiklarna 81–82 i
fördraget. I grönboken diskuteras de svårigheter som sammanhänger med att med tillräcklig klarhet
angående rättsläget dra gränser mellan ärendena och slutsatsen är att tillämpning av artiklarna 81–82
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alltjämt förefaller vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att bedöma denna typ av transaktioner.
Någon förändring i detta hänseende föreslås därför inte.

278. I grönboken föreslås vissa ändringar av de gällande bestämmelserna om ärenden som består av
flera transaktioner. Detta innebär avgränsade rättsliga transaktioner som av olika skäl har inbördes
samband men som var och en för sig eventuellt inte når upp till de tröskelvärden för omsättning som
anges i koncentrationsförordningen. Frågan är om sådana transaktioner bör betraktas som en enda
koncentration som därmed når upp till förordningens tröskelvärden och följaktligen faller under kommis-
sionens behörighet. I grönboken föreslås en ändring av de gällande bestämmelserna om koncentrationer
som består av flera transaktioner i syfte att uppnå en mer enhetlig och effektiv tillämpning av systemet för
koncentrationskontroll. 

279. Det viktigaste materiella kriteriet som ligger till grund för värderingen av koncentrationer på
grundval av koncentrationsförordningen är dominanstestet. I grönboken tas en diskussion upp om
dominanstestet som materiellt kriterium så som det föreskrivs i koncentrationsförordningen, jämfört med
de kriterier baserade på begreppet ”märkbar begränsning av konkurrensen”, som tillämpas i andra
jurisdiktioner, exempelvis i USA, Kanada och Australien. I grönboken diskuteras för- och nackdelarna
med båda testerna, samt om betydelsen av de effektivitetsfrämjande effekterna för bedömningen av en
koncentration. Det bör emellertid påpekas att inga slutliga resultat i denna fråga väntas inom den tidsram
som har satts för den pågående översynen av koncentrationsförordningen.

3.3 Frågor som rör förfaranden

280. Ett av syftena med grönboken är också att starta en diskussion om möjliga sätt att förenkla
förfarandena ytterligare i fråga om ärenden som inte ger upphov till några konkurrensproblem. Förutom
en allmän diskussion om sådana åtgärder har även en särskild utredning påbörjats om möjligheterna till
förenklingar i ärenden som rör vissa riskkapitaltransaktioner.

281. Det viktigaste förslaget som rör förfaranden i grönboken är en ändring av tidsfristerna för att
inkomma med förslag till åtaganden och för att diskutera dessa under den första och den andra etappen av
kommissionens undersökningsförfarande. Förslaget går ut på att införa en bestämmelse om att stanna
klockan (”stop the clock” provision) som parterna bör kunna åberopa, i syfte att ge alla berörda parter
mer tid för att lägga fram förslag till korrigerande åtgärder i samband med planerade transaktioner.

3.4 Gemensam arbetsgrupp med nationella konkurrensmyndigheter

282. I arbetet med att utforma grönboken om översynen av koncentrationsförordningen, som antogs
den 11 december 2001, samlade kommissionen in synpunkter från ett brett spektrum av olika parter som
påverkas av koncentrationskontroll (näringslivet, medlemsstaterna osv.). 

283. Förutom ett antal informella möten med olika företrädare för näringslivet, ledde kommissionen
fem arbetsgruppsmöten med företrädare för samtliga 15 medlemsländers respektive ministerier eller
konkurrensmyndigheter. Diskussionerna fördes hos generaldirektoratet för konkurrens och behandlade
bland annat frågor om val av jurisdiktion, förfaranden som gäller korrigerande åtgärder, materiella
kriterier (konkurrenstestet) och procedurregler. Medlemsstaterna har även haft möjlighet att lämna
synpunkter på ett första utkast av hela grönboken.

284. Kommissionen avser fortsätta diskussionerna om en eventuell omarbetning av koncentrationsför-
ordningen i samma anda av samverkan och öppenhet och uppmanar alla berörda parter att inkomma med
underbyggda bidrag som reaktion på grönboken.



88 XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG

KONK. RAP. 2001

4. Utveckling av tillämpningen av det s.k. konkursförsvaret 

285. Kommissionen tillämpade det s.k. konkursförsvaret (failing firm defence) i sitt beslut om att
godkänna BASF:s planerade förvärv av Sisas S.P.A:s två belgiska dotterbolag (Pantochim and
Eurodiol) (173) vilka var föremål för ett konkursförfarande enligt belgisk lag.

Faktaruta 7: Underordnade begränsningar 
— Anpassning av kommissionens policy

Europeiska kommissionen har antagit ett tillkännagivande om begränsningar som har direkt
samband med och är nödvändiga för genomförandet av en koncentration (s.k. underordnade
begränsningar) (1), som ersätter ett tidigare tillkännagivande från 1990. Underordnade
begränsningar är avtalsbestämmelser som har direkt samband med och är nödvändiga för de
transaktioner som företagen ofta gör i samband med koncentrationer. Typiska exempel på sådana
”underordnade begränsningar” är konkurrensklausuler, licensavtal eller inköps- och leveransavtal.

Den nya policyn visar en viktig kursändring inom området koncentrationskontroll. Kommissionen
kommer inte längre att bedöma sådana ”underordnade begränsningar” som parterna har ingått
inom ramen för sina koncentrationsbeslut, vilket innebär en förändring av den praxis som har rått
under de senaste elva åren. Enligt den tidigare policyn omfattades sådana klausuler automatiskt av
effekten av ett godkännande om kommissionen fann att de hade direkt samband med och var
nödvändiga för genomförandet av transaktionen i fråga. Nu måste i stället företagen och deras
juridiska ombud bedöma om dessa begränsningar kan omfattas av koncentrationsbeslutet, av ett
relevant gruppundantag eller om de eventuellt faller under artikel 81. I tillkännagivandet ges
vägledning för rättsväsendet och för näringslivet, på grundval av kommissionens tidigare praxis
och erfarenhet inom detta område. Detta är även i linje med den pågående moderniseringen av
Europeiska unionens konkurrenspolitik.

Den nya policyn är även i linje med det förenklade förfarande som har tillämpats av kommissionen
på vissa typer av koncentrationer sedan september 2000. I ärenden som faller under det förenklade
förfarandet har kommissionen i själva verket redan slutat granska underordnade begränsningar. 

Det bör påpekas att kommissionen aldrig har varit juridiskt bunden att granska och formellt
behandla ”underordnade begränsningar” i sina beslut enligt koncentrationsförordningen. Alla
sådana uttalanden i tidigare koncentrationsbeslut har varit rena anmärkningar, utan juridiskt
bindande effekt för vare sig parterna eller nationella domstolar.

Klausuler som inte kan anses vara ”underordnade” är inte förbjudna i sig. De omfattas bara inte
automatiskt av kommissionens beslut i koncentrationsärenden. De kan ändå godkännas enligt
artikel 81 i fördraget eller falla inom tillämpningsområdet för en förordning om ett gruppundantag.

(1) EGT C 188, 4.7.2001, s. 5.

¥173∂ Se ärende COMP/M.2314 – BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001.
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286. Före 2000 hade kommissionen bara en gång grundat ett beslut om godkännande på begreppet
konkursförsvar (ibland kallat undsättningskoncentration). Det var i ärendet Kali+Salz (174) i vilket tre
kriterier lades fast för tillämpningen av begreppet. Dessa kriterier var a) att det förvärvade företaget inom
kort skulle ha tvingats ut från marknaden om det inte hade övertagits av ett annat företag, b) att det inte
fanns någon annan intressent som skulle ha haft mindre negativ inverkan på konkurrensen och c) att det
förvärvande företaget skulle ha övertagit det förvärvade företagets marknadsandelar om detta hade
tvingats bort från marknaden. Detta tillvägagångssätt bekräftades i stora drag av EG-domstolen i den
dom som senare följde (175). 

287. Endast det tredje kriteriet skulle inte ha varit uppfyllt i BASF-ärendet, eftersom det till skillnad
från ärendet Kali+Salz, som var ett duopol som koncentrerades till ett monopol, fanns andra aktörer på de
marknader som påverkades av transaktionen, exempelvis Lyondell Chemical och ISP. Med tanke på
förekomsten av dessa andra leverantörer skulle det ha varit orimligt att tro att Eurodiols försvinnande från
marknaden skulle ha lett till att alla Eurodiols marknadsandelar övergick till BASF. 

288. Kommissionen jämförde emellertid marknadssituationen med BASF som innehavare av
tillgångarna med det oundvikliga alternativet att dessa tillgångar skulle ha försvunnit från marknaden och
kom fram till att bortdragandet av tillgångarna från marknaden direkt skulle ha resulterat i kapacitetsbrist
på en marknad som redan befann sig nära sitt kapacitetstak, vilket konkurrenterna på kort sikt inte skulle
ha kunnat göra något åt. Utan koncentrationen skulle marknadsvillkoren ha blivit betydligt sämre för
konsumenterna. Under alla förhållanden visade den ekonomiska analysen av ärendet att det knappast var
troligt att BASF skulle kunna införa några större prishöjningar efter samgåendet. Mot bakgrund av de
särskilda och ovanliga omständigheterna i detta ärende tog kommissionen därför några försiktiga steg
framåt med arbetet att utveckla de mycket restriktiva kriterierna för konkursförsvar som hade fastställts
under Kali+Salz-förfarandet. 

¥174∂ Kommissionens beslut 94/449/EG i ärende IV/M.308 – Kali+Salz/MDK/Treuhand, EGT L 186, 21.7.1994, s. 38.
¥175∂ Förenade målen C-68/94 och C-30/95 – Franska republiken mot kommissionen och SCPA mot kommissionen, REG 1998,

s. I-1375, se särskilt punkterna 112–116.

Faktaruta 8: Schneider/Legrand (1)

Efter en fördjupad undersökning förbjöd kommissionen i oktober 2001 koncentrationen mellan
Schneider Electric och Legrand, de två största franska tillverkarna av elektrisk utrustning.
Koncentrationen skulle ha försvagat marknadssituationen betydligt i ett antal länder, särskilt i
Frankrike, där rivaliteten mellan de två företagen hade hållit konkurrensen i spel. 

Koncentrationens konkurrensmässiga konsekvenser gällde framför allt elektrisk lågspänningsut-
rustning, dvs. system för elektrisk kraftöverföring och kontroll av elinstallationer i bostäder,
kontor och fabriker. Denna typ av utrustning inbegriper en mängd olika typer av produkter, från
fördelningscentraler, eluttag och strömbrytare till kabelrännor. 

Det fanns omfattande överlappningar mellan Schneiders och Legrands verksamhet vad gäller
elcentraler (vanliga fördelningscentraler och slutfördelningscentraler samt komponenter till dessa,

(1) Ärende COMP/M.2283, 10.10.2001.
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5. Korrigerande åtgärder

289. Det gångna året har inneburit konsolidering och utveckling av kommissionens policy och praxis i
fråga om korrigerande åtgärder i koncentrationsärenden. Kommissionens tillkännagivande om
korrigerande åtgärder (176) antogs i december 2000 (”tillkännagivandet om korrigerande åtgärder”).
Tillkännagivandet ger vägledning om åtaganden och typerna av och formerna för sådana korrigerande
åtgärder som kan vara godtagbara för att avhjälpa konkurrensproblem.

290. Kommissionens avsikt att säkerställa lika behandling och att använda goda exempel i behandlingen
av korrigerande åtgärder styrktes avsevärt genom beslutet att i april 2001 inrätta en enhet för övervakning av
genomförandet inom direktoratet för företagskoncentrationer och -fusioner (Merger Task Force), som har i
uppgift att uttala sig om de korrigerande åtgärdernas lämplighet och deras genomförande i koncentra-
tionsärenden (”övervakningsenheten”). Denna övervakningsenhet har flera funktioner. I det dagliga
arbetet är dess viktigaste roll att fungera som intern remissinstans i särskilda frågor som uppstår i sådana

där den sammanlagda marknadsandelen skulle ha hamnat mellan 40 % och 70 % beroende på
land), elektriska tillbehör (särskilt eluttag, strömbrytare och fastsättningsdon med en sammanlagd
marknadsandel på 40–90 %), vissa produkter för industriellt bruk (manöverpaneler för industrin
och lågspänningsfördelningscentraler) och för mer specialanpassade produkter (exempelvis
säkerhetsbelysning). 

I Frankrike skapade koncentrationen särskilt stora problem för så gott som samtliga berörda
produkter, och skulle i de flesta fall ha förstärkt företagens dominerande ställning. Schneider och
Legrand är med god marginal de två viktigaste aktörerna på den franska marknaden, och
kommissionens undersökning visade tydligt att en signifikant utveckling av de utländska
konkurrenternas verksamhet på kort eller medellång sikt vore högst osannolik. Dominerande
ställningar skulle dessutom ha uppstått i Danmark, Spanien, Grekland, Italien, Portugal och
Förenade kungariket. 

I ett försök att undanröja dessa konkurrensproblem lämnade Schneider in en första serie förslag till
åtaganden till kommissionen den 14 september, vilket var sista datum för att göra åtaganden. Det
visade sig dock tydligt genom kommissionens marknadsundersökning att dessa första åtaganden
inte räckte till för att återställa verkliga konkurrensvillkor. 

Efter det att tidsfristen har löpt ut kan kommissionen inte godta några åtaganden ”i sista minuten”,
om det inte omedelbart och utan några som helst tvivel kan fastställas att konkurrensvillkoren
därigenom återställs. Schneider gjorde nya åtaganden den 24 september, men fortfarande kvarstod
allvarliga tvivel om konkurrenskraften hos de enheter som skulle säljas av, särskilt i fråga om
distributionsmöjligheter i Frankrike och de ekonomiska riskerna förknippade med att skilja dessa
enheter från resten av gruppen. Dessutom gav inte Schneiders förslag någon riktig lösning för
vissa av de geografiska marknader eller produktmarknader där konkurrensproblem hade
konstaterats. Kommissionen hade därför inget annat val än att förbjuda transaktionen.

Den 13 december 2001 överklagade Schneider kommissionens beslut hos förstainstansrätten.

¥176∂ Kommissionens tillkännagivande om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89
och kommissionens förordning (EG) nr 447/98, EGT C 68, 2.3.2001, s. 3.
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koncentrationsärenden där det krävs korrigerande åtgärder. Medlemmar i övervakningsenheten deltar
även på ett så tidigt stadium som möjligt i de grupper som bildas för att arbeta med enskilda ärenden, om
korrigerande åtgärder kan komma att krävas eller även om de bara är föremål för diskussion. I sådana
ärenden är det dessa personers uppgift att se till att de allmänna principer som föreskrivs i tillkännagi-
vandet om korrigerande åtgärder tillämpas så konsekvent som möjligt med hänsyn tagen till de särskilda
kraven i varje enskilt fall. 

291. Övervakningsenheten arbetar även med att utveckla riktlinjer om bra metoder på grundval av
erfarenheter från tidigare koncentrationsärenden och därmed identifiera aspekter som har visat sig
fungera bra och sådana som inte har fungerat.

292. Ett exempel på hur tydligheten har förbättrats i och med antagandet av tillkännagivandet om
korrigerande åtgärder är att besluten nu inbegriper tydliga klargöranden om vilka aspekter av åtagandena
som är villkor och vilka som är skyldigheter (177). Punkterna 2 och 3 i den operativa delen av beslutet i
ärendet The Post Office/TPG/SPPL (178) är bra exempel på sådana klargöranden. Det är skillnad på den
rättsliga påföljden av ett brott mot villkor och ett mot skyldigheter. Genom att göra tydlig skillnad mellan
villkor och skyldigheter i besluten om godkännande efter vissa åtaganden vill kommissionen säkerställa
att inga tvivel kan föreligga om konsekvenserna av underlåtenhet att uppfylla de olika delarna i
åtagandena. 

293. Ytterligare ett exempel på betydelsen av tillkännagivandet om korrigerande åtgärder är att
förvaltare har tillsatts i alla ärenden som ledde till godkännande på vissa villkor utom ett (179).
Dessutom har de mandat som fastställer förvaltarnas roll och befogenheter utvecklats betydligt under
året. Under första halvåret 2002 kommer kommissionen att söka samråd om en standardtext för
åtaganden om avyttring samt en standardiserad arbetsbeskrivning för förvaltare. Syftet med dessa
standardformulär är att underlätta för parterna i en anmäld transaktion och kommissionen i arbetet med
att formulera och förhandla om korrigerande åtgärder. Syftet är att göra detta på ett sådant sätt att
konsekventa metoder tillämpas i olika ärenden och ändå behålla tillräckligt mycket flexibilitet för att
skräddarsy åtaganden på ett sätt som tar hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt
ärende.

5.1 Korrigerande åtgärder — statistisk utveckling

294. Under året fattades 13 beslut på villkor att vissa åtaganden fullgjordes efter en etapp I-undersökning (180).
Dessutom godkändes tio ärenden på villkor att vissa åtaganden fullgjordes efter etapp II-undersökningar (181).

¥177∂ Se avsnitt II, punkt 12 i tillkännagivandet.
¥178∂ Ärende COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥179∂ Ärende COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥180∂ Ärendena COMP/M.2602 – Gerling/NCM, 11.12.2001, COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001, COMP/M.2567 –

Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001, COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001, COMP/M.2337
– Nestlé/Ralston Purina, 27.7.2001, COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001, COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/
JV, 26.6.2001, COMP/M.2396 – Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001, COMP/M.2268 – Pernod Ricard/Diageo/
Seagram Spirits, 8.5.2001, COMP/M.2286 – Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001, COMP/M.2277 – Degussa/
Laporte, 12.3.2001, COMP/JV.54 – Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001, COMP/M.2041 – United Airlines/US
Airways, 12.1.2001.

¥181∂ Ärendena COMP/M.2389 – Shell/DEA, 20.12.2001, COMP/M.2530 – Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001, COMP/M.2533 –
BP/E.ON, 20.12.2001, COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001, COMP/M.2434 – Grupo Villar Mir/ENBW/
Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001, COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001, COMP/M.2139 –
Bombadier/Adtranz, 3.4.2001, COMP/M.1915 – The Post Office/TPG/SPPL, 13.3.2001, COMP/M.1853 – EDF/ENBW,
7.2.2001, COMP/M.2033 – Metso/Svedala, 24.1.2001.
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I två av dessa ärenden, (Metso/Svedala (182) och Bombadier/Adtranz (183)), hade företagen även erbjudit
sig att göra åtaganden under etapp I, men dessa hade inte ansetts vara tillräckliga för att undanröja
kommissionens allvarliga farhågor och etapp II-undersökningar inleddes därför. Ytterligare fem ärenden
godkändes utan villkor efter etapp II-undersökningar (184). Det bör påpekas att parterna i ärendet MAN/
Auwärter hade gjort åtaganden under etapp I, men dessa visade sig vara överflödiga eftersom kommis-
sionen efter sin fördjupade granskning kom fram till att det inte fanns någon anledning till invändningar
beträffande effekterna av transaktionen.

295. Av de fem transaktioner som förbjöds 2001 fanns det två ärenden (SCA/Metsä Tissue (185) och
CVC/Lenzing (186)) där samma åtaganden gjordes under etapp II som hade tillbakavisats som otillräckliga
under etapp I. I två andra ärenden, (Schneider/Legrand (187) och Tetra Laval/Sidel (188)) föreslog företagen
olika korrigerande åtgärder under de två etapperna och i ett ärende (GE/Honeywell (189)) erbjöds inga
korrigerande åtgärder under etapp I. De sistnämnda tre ärendena diskuteras längre fram i detta kapitel.

5.2 Typer av korrigerande åtgärder som godkändes under 2001

296. En grundläggande princip som lagts fast i tillkännagivandet om korrigerande åtgärder är att när
konkurrensproblem uppstår ”är det effektivaste sättet att återställa en effektiv konkurrens, bortsett från att
förbjuda koncentrationen, att genom en avyttring skapa förutsättningar för att en ny konkurrenskraftig
enhet skall uppstå eller för att befintliga tredje parter skall bli starkare konkurrenter” (190). I enlighet med
denna princip har det stora flertalet konkurrensproblem som har konstaterats i koncentrationsärenden
under 2001 åtgärdats genom avyttring. Av de 13 ärenden som exempelvis godkändes på vissa villkor
under etapp I, var det sju som ledde till avyttring av ett eller flera bolag (191), och ett annat som innebar att
ankomsttider vid flygplatser avyttrades (United Airlines/US Airways (192)). Under etapp II var också
avyttring av ett eller flera företag den vanligast förekommande formen av godkänd korrigerande åtgärd. I
ärendena Metso/Svedala (193) och The Post Office/TPG/SPPL (194), undanröjdes konkurrensproblemen helt
och hållet genom de avyttringar som parterna åtog sig att göra. I ärendet Bombadier/Adtranz (195) gick
parterna med på att avyttra sina verksamheter Regioshuttle och Variotram genom exklusiva, icke överlåt-
ningsbara licensavtal.

¥182∂ Ärende COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥183∂ Ärende COMP/M.2139, 3.4.2001.
¥184∂ Ärendena COMP/M.2201 – MAN/Auwärter, 20.6.2001, COMP/M.2314 – BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001, COMP/

M.2333 – De Beers/LVMH, 25.7.2001, COMP/M.2498 – UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001, COMP/M.2499 – Norske
Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001.

¥185∂ Ärende COMP/M.2097, 31.1.2001.
¥186∂ Ärende COMP/M.2187, 17.10.2001.
¥187∂ Ärende COMP/M.2283, 10.10.2001.
¥188∂ Ärende COMP/M.2416, 30.10.2001.
¥189∂ Ärende COMP/M.2220, 3.7.2001.
¥190∂ Avsnitt III.1, punkt 13.
¥191∂ Ärendena COMP/M.2602 – Gerling/NCM, 11.12.2001, COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia,

20.9.2001, COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001, COMP/M.2396 – Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001,
COMP/M.2286 – Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001, COMP/M.2277 – Degussa/Laporte, 12.3.2001, COMP/
JV.54 – Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001.

¥192∂ Fusionsavtalet mellan de två företagen drogs senare tillbaka på grund av invändningar mot sammanslagningen ur
antitrusthänseende i Förenta staterna.

¥193∂ Ärende COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥194∂ Ärende COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥195∂ Ärende COMP/M.2139, 3.4.2001.
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297. I fyra ärenden under etapp I och ytterligare fyra ärenden under etapp II gick parterna med på att
sälja sina aktieinnehav i andra företag för att lämna ifrån sig kontroll eller inflytande över företag som
annars skulle ha givit upphov till konkurrensproblem (196). I ärendet Allianz/Dresdner exempelvis, gällde
kommissionens farhågor det faktum att det sammanslagna företaget sannolikt skulle ha faktisk kontroll
över den viktiga konkurrenten Münchener Rück, och dessa problem undanröjdes genom att parterna åtog
sig att minska sitt aktieinnehav i det företaget till 20,5 % före slutet av 2003 och att inte använda mer än
en motsvarande andel rösträtt vid Münchener Rücks årsmöten. På samma sätt skulle i ärendet
Nordbanken/Postgirot den svenska bankkoncernen Nordea få full kontroll över ett av de två viktigaste
betalningssystemen och företaget åtog sig att minska sitt innehav i det andra systemet, Bankgirot, till
10 % och att anpassa sin rösträtt därefter.

298. De flesta av de korrigerande åtgärder i form av avyttring som antogs 2001 har inbegripit ett
åtagande att genomföra avyttringarna inom en viss tid räknat från dagen för beslutet. I två ärenden
krävdes att ett bindande avtal ingicks före fullföljandet av transaktionen (s.k. up-front solution) (197). I
ärendet The Post Office/TPG/SPPL (198) åtog sig parterna att inte fullfölja transaktionen förrän en köpare
hade hittats och godkänts av kommissionen för den verksamhet som skulle avyttras, eftersom kommis-
sionen ansåg att den korrigerande åtgärdens effektivitet till mycket stor del berodde på vilken köpare som
övertog verksamheten (199). 

299. Ärendet Nestlé/Ralston Purina (200) var det andra fallet under 2001 där kommissionen i förväg
skulle ta ställning till en eventuell köpare. För första gången kopplades denna bestämmelse till ett
alternativt åtagande som måste vara likvärdigt eller ännu bättre skickat att återställa konkurrensförhål-
landena (s.k. crown jewels remedy) (201). Möjligheten att acceptera ett sådant alternativt förslag inom
ramen för åtagandet finns beskriven i tillkännagivandet om korrigerande åtgärder (202) och det är en form
av åtagande som kommissionen väntar sig att se mer av i framtiden. I detta ärende var den första
alternativa lösningen att lägga ut Nestlés varumärke Friskies på licens i Spanien. Om detta avyttringsal-
ternativ inte kan genomföras antingen fram till ett visst datum (203) eller före dagen då den anmälda
transaktionen skall äga rum, är alternativet att avyttra licensrättigheterna till Nestlés varumärken inte
längre öppet för parterna, utan i stället träder alternativförslaget i kraft och företagen tvingas ”sälja av
kronjuvelerna”. Detta alternativ innebär avyttring av innehavet av 50 % av aktierna i det spanska
gemensamma företaget med Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), vilket utgör en ”kronjuvel” eftersom
det består av ett större och lättare avyttringsbart paket än att lägga ut Nestlés varumärke Friskies på
licens.

300. Även om de flesta av de korrigerande åtgärder som godtas av kommissionen görs enligt principen
att enkla, strukturella åtgärder är de bästa lösningarna, har kommissionen även godkänt åtaganden som
har varit något mer komplicerade än en enkel avyttring. I ärendet EdF/EnBW (204) exempelvis, som

¥196∂ Etapp I-ärendena COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001, COMP/M.2567 – Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001, COMP/
M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.09.2001 och COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
Etapp 2-ärendena COMP/M.2530 – Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001, COMP/M.2533 – BP/E.ON, 20.12.2001, COMP/
M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001 och COMP/M.1853 – EDF/ENBW, 7.2.2001.

¥197∂ Se avsnitt III.1, punkt 20 i tillkännagivandet.
¥198∂ Ärende COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥199∂ Se även nedan (punkt 5.3) för diskussionen om genomförandet av korrigerande åtgärder.
¥200∂ Ärende COMP/M.2337, 27.7.2001
¥201∂ Denna typ av bestämmelse har tillämpats i tidigare ärenden, exempelvis IV/M.1453 – AXA/GRE, 8.4.1999 och COMP/

M.1813 – Industri Kapital (Nordkem)/Dyno, 12.7.2000.
¥202∂ Punkterna 22 och 23.
¥203∂ Exakt datum som anges i beslutet anses vara en konfidentiell affärshemlighet.
¥204∂ Ärende COMP/M.1853, 7.2.2001.
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godkändes efter en fördjupad undersökning, bestod det åtgärdspaket som godkändes av tre inslag. Två av
dessa var relativt standardmässiga (205), medan det tredje var innovativt. Detta tredje inslag i EdF:s
åtagande syftade till att lösa de konkurrensproblem som hade uppstått i samband med s.k. ”berättigade”
kunder i Frankrike, dvs. kunder vars elförsörjning är öppen för konkurrens. För att undanröja dessa
problem åtog sig EdF att ge konkurrenter tillgång till produktionskapacitet i Frankrike i form av virtuella
kraftverk (5 000 MW) och s.k. back-to-back-avtal till befintliga köpeavtal för samproducerad el om högst
1 000 MW. Det bör framhållas i detta sammanhang att en avyttring av kraftverk inte rimligtvis skulle ha
kunnat vara en tänkbar lösning, dels allmänt av ekonomiska skäl (det är föga troligt att nya konkurrenter
skulle ha tagit risken att förvärva en sådan anläggning), dels i de särskilda fall som gäller kärnkraftverk
av juridiska skäl. Enligt de villkor som föreskrivs i åtagandena skall avtalen om de virtuella kraftverken
tilldelas genom en öppen, icke-diskriminerande offentlig auktion, öppen för såväl energiföretag som
energigrossister. Dessa arrangemang för att bevilja tillgång till produktionskapacitet skall gälla för en
period på fem år och kan endast upphöra på grundval av en motiverad begäran från EdF. Det förväntas att
elmarknaden i Frankrike inom den perioden kommer att ha utvecklats så att den erbjuder tillräckliga
alternativa försörjningskällor.

301. De allmänna slutsatser man kan dra på grundval av ovanstående exempel är kanske begränsade
med tanke på de högst speciella omständigheterna runt EdF/EnBW-ärendet, men ärendet visar ändå att
kommissionen är villig att acceptera ovanliga åtaganden när omständigheterna så kräver och när det finns
tillräckligt med tid att utvärdera effektiviteten i ett sådant förslag. Detta sker i allmänhet under en etapp
II-undersökning.

302. Det finns en skillnad som är värd att notera i de typer av korrigerande åtgärder som har godkänts
av kommissionen under etapp I-ärenden 2001 jämfört med 2000. Under 2001 godkände kommissionen
inga förslag under etapp I som innebar åtaganden att ge konkurrenter eller kunder tillgång till leveransnät
eller potentiellt blockerande patent. Sådana åtaganden godkändes i sex ärenden under 2000 (206). I ärendet
Vivendi/Canal+/Seagram godkände kommissionen ett åtagandepaket som bland annat innebar att
konkurrenter fick tillgång till Universals filmer och musik online – utan diskriminering till förmån för de
företag som ingår i samma grupp som Universal, nämligen Canal+ och Vizzavi. Andra exempel är BASF/
Shell/Project Nicole (avyttring av patent på licens), Vodafone Airtouch/Mannesmann (tillgång till
roamingavgifter och grossisttjänster) och BSkyB/Kirch Pay TV (tillgång till Kirchs system för villkorad
tillgång och tjänster inom betal-TV). 

303. Även om kommissionen inte har accepterat några förslag som innebar åtaganden att ge konkur-
renter eller kunder tillgång till leveransnät eller potentiellt blockerande patent under etapp I så har denna
form av åtaganden godkänts i fem ärenden under etapp II (207). Det faktum att sådana ärenden har fortsatt
att godkännas under etapp II, trots att de nekades under etapp I-undersökningar tyder eventuellt på en
ökad försiktighet från kommissionens sida efter antagandet av tillkännagivandet om korrigerande

¥205∂ För det första åtog sig EdF att avsäga sig sina röster i CNR, ett elproducerande företag med verksamhet i Frankrike, samt
att dra tillbaka sin representant från CNR:s styrelse. EdF kommer inte heller längre att vara inblandat i CNR:s
kommersiella policy och agerande på marknaden. Genom detta åtagande kommer CNR att ha möjlighet att bli en aktiv
och stark konkurrent inom elsektorn i Frankrike. För det andra kommer EnBW att avyttra sin andel på 24 % av
aktiekapitalet i WATT, genom vilken EnBW utövade gemensam kontroll, och därmed kommer konkurrensläget i Schweiz
att återställas till detsamma som det var före transaktionen.

¥206∂ Ärendena COMP/M.2050 – Vivendi/Canal+/Seagram, 13.10.2000, COMP/JV.48 – Vodafone/Vivendi/Canal+, 20.7.2000,
COMP/M.1795 – Vodafone Airtouch/Mannesmann, 12.4.2000, COMP/M.1751 – Shell/BASF/JV – Project Nicole,
29.3.2000, COMP/M.1838 – BT/ESAT, 27.3.2000, COMP/JV.37 – BSkyB/Kirch Pay TV, 21.3.2000.

¥207∂ Ärendena COMP/M.2389 – Shell/DEA, 20.12.2000, COMP/M.2530 – Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001, COMP/M.2434 –
Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001, COMP/JV.55 – Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001
och COMP/M.1853 – EdF/EnBW, 7.2.2001.
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åtgärder. Detta återspeglas också av att antalet ärenden som inbegriper korrigerande åtgärder under den
första etappen av undersökningen har minskat i år jämfört med 2000 (13 beslut jämfört med 27 sådana
beslut under 2000), samtidigt som kommissionen har inlett fler etapp II-undersökningar under 2001 än
under något tidigare år (22 under 2001 jämfört med 12 under 1998, 19 under 1999 och 20 under 2000).

5.3 Genomförande av åtaganden

304. Ovan har redogjorts för de nya åtaganden som har godkänts av kommissionen under året. Detta är
dock endast en del av lösningen. Det är även viktigt att undersöka hur det har gått med genomförandet av
de åtaganden som kommissionen har godkänt, eftersom en korrigerande åtgärd inte kan förväntas lösa de
konkurrensproblem den är avsedd att lösa om den inte genomförs fullständigt och på rätt sätt.

305. Flera av de företag som deltog i ärenden som godkändes på vissa villkor under 2001 har redan
kommit en lång bit på vägen mot att fullständigt genomföra sina åtaganden. Dessa framgångar är särskilt
anmärkningsvärda i sådana ärenden där åtgärderna innefattade åtaganden om avyttring.

306. Ett exempel på ett ärende där en köpare hittades extremt snabbt för en avyttring var The Post Office/
TPG/SPPL (208), där parterna hade gått med på att hitta en förhandslösning innan transaktionen
genomfördes. Beslutet fattades den 13 mars 2001 och mindre än tre månader senare lämnades en
underskriven överenskommelse om försäljning och köp med schweiziska Post International in till
kommissionen för godkännande, vilket gavs den 14 juni 2001. Avyttringen fullföljdes
framgångsrikt (209) och i enlighet med de åtaganden som hade gjorts i detta ärende kunde The Post Office,
TPG och SPPL därefter fullfölja sin anmälda transaktion. 

307. I ärendet Metso/Svedala (210) fattade kommissionen ett beslut om godkännande på vissa villkor
den 24 januari 2001 och i september samma år kunde den godkänna det svenska bolaget Sandvik AB som
köpare av de avyttrade tillgångarna. Även om lösningsförslaget inte kom särskilt snabbt, var detta ett
intressant ärende så till vida att det innebar samarbete med USA:s konkurrensmyndigheter inte bara
under tiden som kommissionens undersökning pågick, utan även under tiden som genomförandet av
åtagandena pågick, efter det att kommissionens beslut hade offentliggjorts. Orsaken till att samarbetet
fortsatte var att eftersom tidsplaneringen ser annorlunda ut i USA pågick FTC:s undersökning ända fram
till oktober 2001, innan ett slutgiltigt positivt beslut kunde fattas i ärendet. I USA innebar avyttringen av
de olika stenkrossningsverksamheterna till Sandvik AB en lösning ”up-front” på de flesta av de konkur-
rensproblem som hade konstaterats.

308. Tydliga framsteg gjordes också under 2001 beträffande många av de åtaganden som hade
avtalats under 2000. Exempelvis fullgjordes de avyttringar av produktionsanläggningar och
verksamheter inom polypropylensektorn som parterna hade samtyckt till i ärendet Shell/BASF/JV –
Project Nicole (211) under första halvåret 2001, liksom avyttringarna på marknaden för polyeten där
konkurrensproblem uppstod genom koncentrationen Dow Chemical/Union Carbide (212). 

309. Ett annat exempel är den framgångsrika avyttringen av ett urval varumärken och verksamheter
som Unilever hade åtagit sig att sälja för att få sitt förvärv av Bestfoods godkänt i september 2000. De

¥208∂ Ärende COMP/M.1915, 13.3.2001.
¥209∂ Fullföljandet av avyttringen betydde inte automatiskt att åtagandena hade uppfyllts, eftersom vissa av åtagandena, i likhet

med nästan alla ärenden som inbegriper en avyttring, gällde det säljande företagets beteende efter avyttringen.
¥210∂ Ärende COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥211∂ Ärende COMP/M.1751, 29.3.2000.
¥212∂ Ärende COMP/M.1671, 3.5.2000.
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varumärken som skulle avyttras var Bachelors, McDonnel’s, Oxo och Vesta (soppor) i Förenade
kungariket och Irland, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel
Anders, Rijke Sauzen, Raguletto och Lesieur (främst soppor, såser och torra tillbehör) i övriga Europa,
Casa de Mateus (sylter) i Portugal och Blå Band, Touch of Taste och Isomitta (buljong) i de nordiska
länderna. Denna avyttring gjordes som ett enda paket till Cambell Soup Company, ett förvärv som i sig
självt nådde tröskelvärdena för en gemenskapsdimension så att det måste anmälas till kommissionen för
godkännande (213). Den anmälda avyttringen godkändes därefter i april 2001.

310. Genomförandet har dock inte förlöpt lika smidigt för alla de åtaganden som har föreslagits
kommissionen för att få till stånd beslut om godkännanden. 

311. Beträffande de korrigerande åtgärder som hade föreslagits av parterna i ärendet TotalFina/Elf
Aquitaine (214), nekade kommissionen i september 2000 de första köparna som TotalFina föreslog,
eftersom paketet inbegrep köpare som inte hade tillräckligt med incitament för att kunna konkurrera
effektivt på marknaden för bensinförsäljning utefter de franska motorvägarna. En av dessa tilltänkta
köpare, Le Mirabellier, väckte talan mot detta beslut vid förstainstansrätten. Dom har ännu inte
meddelats i detta mål, men Le Mirabelliers begäran om ett interimistiskt förfarande avslogs (215). Sedan
detta första förslag till köpare av bensinstationerna hade avvisats, föreslog TotalFina en ny grupp av
köpare som godkändes av kommissionen i maj 2001.

312. En separat aspekt av det åtagandepaket som godkändes i ärendet TotalFina/Elf Aquitaine (216) var
avyttringen av motorgasverksamheten Elf Antargaz. Denna avyttring fullgjordes 2001 (217) i och med att
kommissionen godkände att PAI, ett dotterbolag till BNP Paribas, och det amerikanska företaget UGI
köpte verksamheten. PAI och UGI hade redan godkänts av kommissionen som en del av detta åtagande,
men köparna måste först övertyga kommissionen om att denna konstellation, som kombinerade en
finansiell köpare med ett amerikanskt företag specialiserat på distribution och försäljning av el, naturgas
och motorgas, verkligen innebar en varaktig, strukturell lösning på de problem som hade konstaterats på
marknaden för motorgas i Frankrike. Villkoren för kommissionens godkännande av koncentrationen
TotalFina/Elf Aquitaine har nu alla uppfyllts.

313. Kommissionen har även sett exempel på hur den tidsplan som parterna går med på att hålla sig till
kan äventyras genom andra företags agerande. I ärendet Carrefour/Promodes (218) exempelvis, hade
Carrefour åtagit sig att sälja ut sina andelar i Cora inom en fastställd tidsfrist. Trots Carrefours ärliga
ansträngningar lyckades kedjan inte sälja dessa andelar inom den överenskomna tiden. I stället för att
återkalla beslutet kunde kommissionen dock förlänga tidsfristen och avyttringen fullföljdes därefter till
en finansiell investerare. Att försäljningen av aktieinnehavet inte genomfördes i tid visar hur viktigt det
kan vara att ha en förvaltare i en sådan situation, som kan se till att ingen konkurrensmässig skada
tillfogas det berörda företaget under den tid som förflyter mellan fullföljandet av den ursprungliga
transaktionen och försäljningen av aktieinnehavet. Denna erfarenhet har spelat en viktig roll i kommis-
sionens arbete med att upprätta ett standardmandat för förvaltaren.

314. Eftersom ärendet Carrefour/Promodes så småningom innebar en försäljning till en finansiell
investerare, tvingades kommissionen även noggrant överväga under vilka villkor en finansiell investerare

¥213∂ Se ärende COMP/M.2350 – Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001.
¥214∂ Ärende COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥215∂ Mål T-342/00, Petrolessence SA Société de Gestion de Restauration Routière mot kommissionen.
¥216∂ Ärende COMP/M.1628, 9.2.2000.
¥217∂ Se ärende COMP/M.2375 – PAI + UGI/Elf Antargaz, 21.3.2001.
¥218∂ Ärende COMP/M.1684, 25.1.2000.
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kan anses vara en godtagbar köpare. Omständigheterna i varje enskilt ärende måste beaktas vid ett sådant
beslut och vissa faktorer kan leda till problem. Det är exempelvis viktigt att köpare och säljare är
oberoende av varandra. Säljaren bör därför inte ha stora lån hos köparen och köparen bör förstås inte
heller ha fått några betydande lån eller säkerheter från den säljande parten. Kommissionen måste
dessutom bedöma om den finansiella investeraren har den nödvändiga affärsmässiga kompetensen för att
kunna utveckla eller bibehålla verksamheten som en konkurrensfaktor att räkna med. Detta är särskilt
viktigt när köparen förvärvar en majoritetsandel i en avyttrad verksamhet.

5.4 Internationellt samarbete om korrigerande åtgärder

315. Betydelsen av kommissionens samordning med berörda myndigheter i USA och andra länder
diskuteras på annat håll i denna rapport. Det är dock viktigt att framhålla att de diskussioner som äger
rum mellan kommissionen och andra myndigheter inte bara rör de materiella frågeställningar som står på
spel utan även de korrigerande åtgärder som begärs. Det fanns flera ärenden under 2001 som innebar
sådan samordning.

316. I ärendet Metso/Svedala (219) genomförde USA:s Federal Trade Commission (FTC) en parallell
undersökning som på grund av olika tidsgränser i de två jurisdiktionerna pågick efter det att kommis-
sionens undersökning hade avslutats. I detta ärende löste de åtaganden som parterna hade gjort till
kommissionen även i stort sett de konkurrensproblem som hade konstaterats i USA. 

6. Hänskjutningar till medlemsstaterna enligt artikel 9 — ny utveckling

317. Inom ramen för översynen av koncentrationsförordningen är det på förslag att ändra den
hänskjutningsmekanism som anges i artikel 9. Kommissionens policy i fråga om tillämpningen av artikel
9 har dock utvecklats under det gångna året genom att kommissionen hänsköt en del av de två ärendena
BP/E.ON (220) och Shell/DEA (221) beträffande oljeprodukter till Bundeskartellamt. Samtidigt inledde
kommissionen en fördjupad undersökning beträffande de petrokemiska delarna av de båda transak-
tionerna på grundval av farhågor om marknaden för etylen. Analysen av den petrokemiska sektorn
avskildes därför från analysen av bearbetade oljeprodukter i Tyskland och hela analysen av det
sistnämnda området hänsköts till Bundeskartellamt.

318. För första gången hänsköts analysen av en hel sektor i en medlemsstat till en nationell
myndighet, trots att myndigheten inte hade slagit fast att transaktionen skulle föranleda ett hot om att en
dominerande ställning uppstod eller förstärktes på alla marknader inom denna sektor (för bearbetade
oljeprodukter) i Tyskland. Detta beslut fattades på grundval av antagandet att transaktionen skulle ha
konsekvenser för flera andra oljeproduktmarknader som inte omfattades av begäran (som basoljor,
oljetillsatser, vaselin och råparaffin), eller där Bundeskartellamt i sitt preliminära ställningstagande inte
såg några konkurrensproblem med anledning av transaktionen. Dessa marknader är i själva verket knutna
till bedömningen av oljeprodukter och smörjmedel som omnämns särskilt i begäran, eftersom de alla
ingår i den produktkedja som uppstår ur raffinaderiprocessen och därför är de ovannämnda frågorna om
tillgång till raffinaderier och infrastruktur på samma sätt relevanta på dessa marknader. Om dessa
marknader hade betraktats separat hade detta på ett olämpligt sätt fragmenterat bedömningen av ärendet
med avseende på oljeprodukter. För att undvika en sådan fragmentering beslutade kommissionen att
hänskjuta den del av transaktionen som inbegrep oljeprodukter i sin helhet.

¥219∂ Ärende COMP/M.2033, 24.1.2001.
¥220∂ Ärende COMP/M.2533, 6.9.2001.
¥221∂ Ärende COMP/M.2389, 23.8.2001.
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319. I ärendet Govia/Connex South Central (222) ansåg kommissionen att de villkor som anges i
artikel 9.2 b i koncentrationsförordningen var uppfyllda. För att dessa villkor skulle vara uppfyllda måste
kommissionen fastställa att den berörda marknaden inte utgjorde någon väsentlig del av den
gemensamma marknaden. De brittiska myndigheterna gjorde sin begäran mot bakgrund av att transak-
tionen påverkar konkurrensen på vissa järnvägslinjer, särskilt i området London–Gatwick–Brighton, där
den skulle leda till överlappning mellan South Central och parternas befintliga järnvägstrafikföretag
Thameslink. Detta var första gången någonsin som ett ärende hänsköts till en medlemsstat enligt
artikel 9.2 b.

320. I två artikel 9-ärenden hänsköt kommissionen ärendena till nationella myndigheter, vars slutliga
beslut överklagades inför nationella domstolar. Enligt koncentrationsförordningen får de nationella
myndigheterna endast vidta sådana åtgärder som är absolut nödvändiga för att återupprätta en effektiv
konkurrens på marknaderna i fråga. De åtgärder som medlemsstaterna vidtar i hänskjutna ärenden kan
dock prövas enligt nationell rätt och EG-rätt. I år har sådana prövningar skett i två ärenden. 

321. Det första av dessa var Interbrew/Bass (223), som hade hänskjutits till Förenade kungariket 2000.
Efter konkurrensmyndighetens (Competition Commission) fördjupade undersökning beslutade
handels- och industriministern den 3 januari 2001 att begära att en korrigerande åtgärd vidtogs, som
innebar att hela verksamheten Bass Brewers avyttrades, vilket i praktiken var detsamma som att förbjuda
transaktionen. Den 2 februari 2001 begärde Interbrew en rättslig prövning av den begärda åtgärden, med
motiveringen att denna var oskälig och oproportionerlig och byggde på felaktiga förfaranden. Den 23 maj
avslog High Court i London Interbrews huvudsakliga invändning, men höll med om att konkurrensmyn-
dighetens förfarande hade varit felaktigt, eftersom Interbrew inte hade givits en rimlig möjlighet att ta
ställning till kritiska frågor som var viktiga för bedömningen av ett alternativt, mindre omfattande
åtagande. Efter ytterligare överläggningar och samråd beslutade de brittiska myndigheterna att Interbrew
skulle anmodas att avyttra antingen Bass Brewers eller Carling Brewers till en köpare som på förhand
skulle godkännas av generaldirektören för det brittiska konkurrensverket (Office of Fair Trading), för att
undanröja de negativa följderna av koncentrationen mellan Interbrew och Bass Brewers.

322. Det andra ärendet gällde elförsörjningsaspekterna av koncentrationsärendet ENEL/FT/Wind/
Infostrada (224) som hade hänskjutits till den italienska konkurrensmyndigheten. Efter en fördjupad
undersökning godkände myndigheten den planerade koncentrationen på vissa villkor som föreskrevs
ENEL. Detta beslut överklagades sedan av ENEL (225) och även CODACONS, den italienska föreningen
för konsumentskydd, väckte talan mot konkurrensmyndighetens beslut. I en gemensam dom i båda dessa
mål, som offentliggjordes den 14 november 2001, dömde den domstol som hade prövat beslutet (TAR)
att ENEL inte hade en dominerande ställning på marknaden för elförsörjning och upphävde också den
italienska konkurrensmyndighetens beslut om de korrigerande åtgärderna.

7. Internationell samverkan

323. Kommissionen utvecklar för närvarande sitt bilaterala samarbete med länder utanför EU i
konkurrensfrågor, särskilt rörande koncentrationsärenden. Den är även aktiv på det internationella
området, och har i år fokuserat arbetet på inrättandet av ett internationellt konkurrensnätverk.

¥222∂ Ärende COMP/M.2446, 20.7.2001.
¥223∂ Ärende COMP/M.2044, 22.8.2000.
¥224∂ Ärende COMP/M.2216, 19.1.2001.
¥225∂ Denna talan väcktes inför Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – TAR.
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324. Praktiska och rättsliga problem i samband med kontroll av koncentrationer med global
omfattning har krävt effektivt samarbete mellan konkurrensmyndigheter när det gäller tillämpningen av
de olika regler som gäller i olika länder.

7.1 Samverkan med Förenta staternas myndigheter

325. Samarbetet mellan EU och Förenta staterna bygger på de två avtal om samarbete i konkurrens-
frågor som har slutits med Förenta staterna under de senaste tio åren. Samarbetet beträffande tillämp-
ningen av lagstiftningen på konkurrensområdet har i praktiken blivit vägledande för transatlantiskt
samarbete i allmänhet.

326. Erfarenheterna från det praktiska samarbetet har varit att det fungerar mycket effektivt,
särskilt i koncentrationsärenden, där risken för motstridiga och inkonsekventa beslut därmed har
minskat avsevärt. Det händer dock att kommissionen och de amerikanska konkurrensmyndigheterna
har olika uppfattningar i sakfrågorna rörande enskilda ärenden, även sådana som berör globala
marknader. I år uppstod en meningsskiljaktighet på hög nivå mellan Förenta staternas konkurrens-
myndigheter och kommissionen beträffande den sistnämndas beslut att förbjuda samgåendet GE/
Honeywell (226). Både GE och Honeywell överklagade beslutet om förbud till EG-domstolen i
september 2001.

327. Även om sådana meningsskiljaktigheter verkligen har varit mycket sällsynta, finns det mycket att
vinna på att säkerställa maximal konvergens mellan EU och USA när det gäller koncentrationskontroll.
Det är därför som arbetet inom en befintlig arbetsgrupp för transatlantiska koncentrationer har inriktats
på att identifiera områden där det finns möjligheter till ökad konvergens. Dialog och samarbete mellan
kommissionen och antitrustmyndigheterna i USA har redan i hög grad bidragit till trenden mot
konvergens, och genom att studera ärenden där de två myndigheterna inte har varit helt överens vill
kommissionen minska risken för onödiga tvister i framtiden.

¥226∂ Se faktarutan i detta kapitel för en redogörelse för detta ärende, ärende COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell,
3.7.2001.

Faktaruta 9: GE/Honeywell

Den 3 juli 2001 förklarade Europeiska kommissionen den planerade fusionen mellan de
amerikanska företagen General Electric (”GE”) och Honeywell som oförenlig med den
gemensamma marknaden. 

Samgåendet påverkade två industrisektorer, flygprodukter (jetmotorer, flygelektronikprodukter,
övriga flygplansdelar och startmotorer) och industriella system (små marina gasturbiner).

Kommissionen granskade koncentrationens effekter i form av horisontella överlappningar och
utestängningar som skulle ha orsakats de kompletterande produkter och tjänster som de båda
företagen skulle ha kunnat få avsättning för hos en gemensam kundbas. Kommissionen ansåg i
synnerhet att samgåendet skulle ha gjort det möjligt att utnyttja båda företagens
marknadsinflytande i syfte att utestänga konkurrens från de marknaderna.
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GE:s dominerande ställning 

En viktig faktor i kommissionens bedömning var utvidgningen av GE:s dominerande ställning på
marknaden för jetmotorer för stora trafikflygplan och stora flygplan för regional trafik, dess
finansiella styrka och dess vertikala integrering med köp, finansiering och leasing av flygplan till
att även omfatta Honeywells ledande ställning på marknaderna för jetmotorer för företagsägda
flygplan, flygelektronikprodukter och övriga produkter.

GE kan betraktas som ett ganska unikt företag. Det är inte bara ett ledande industrikonglomerat, utan
utgör även genom sitt dotterbolag GE Capital en viktig finansiell organisation, som förser GE:s
industrienheter med enorma finansiella medel. Genom kommissionens analys av transaktionen
bekräftades också att en stark finansiell bas och möjligheten att absorbera misslyckade produkter i en
bransch som kännetecknas av långsiktiga investeringar är av avgörande betydelse. 

GE är dessutom vertikalt integrerat med verksamhet inom köp, finansiering och leasing genom GE
Capital Aviation Services (GECAS), som är världens största inköpare av nya flygplan och ägare till
världens största flotta av flygplan i drift samt den största andelen beställda flygplan och optioner på
nya flygplan. Till skillnad mot alla andra oberoende leasingföretag har GECAS som policy att
endast välja GE-motorer när nya flygplan köps in. Genom GECAS har GE både incitament och
möjlighet att på olika sätt förbättra sin ställning på marknaden för flygplansmotorer. Som kund kan
GECAS, antingen det fungerar som lanseringskund eller inte, påverka skrovtillverkarnas val av
flygplansutrustning och rubba balansen till fördel för GE som exklusiv leverantör. GECAS bidrog
även till att stärka GE:s ställning gentemot flygbolagen genom att övertyga flygbolag som annars
inte skulle ha valt ett flygplan med GE-motorer till att välja ett sådant flygplan. 

Tack vare kombinationen av dess finansiella styrka genom GE Capital och dess vertikala integrering
genom GECAS har GE lyckats nå en stabil ställning som marknadsledare på marknaderna för
flygmotorer för stora trafikflygplan och flygplan för regional trafik, öka avståndet till sina
konkurrenter och skaffa sig exklusivitet som motorleverantör på en rad flygplansplattformar, till
nackdel för sina konkurrenter.

GE ansågs kunna agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och i förlängningen
slutkonsumenter och hade därför en dominerande ställning på marknaderna för jetmotorer för
stora trafikflygplan och stora flygplan för regional trafik. Denna slutsats bottnade främst i
följande faktorer: marknaden för jetmotorer kännetecknas av höga hinder mot marknadsinträde
och expansion, GE hade en dominerande ställning hos många flygbolag, företaget hade
möjlighet att använda GE Capitals finansiella styrka som incitament i sina förhandlingar med
kunderna, GE kunde utnyttja den vertikala integreringen genom GECAS, kunderna hade
relativt lite att sätta emot i förhandlingar med GE och konkurrenternas ställning var relativt sett
svagare. 

Effekterna av samgåendet

Den planerade koncentrationen skulle ha lett till att dominerande ställningar skapades på flera
marknader genom kombinationen av Honeywells ledande ställning på dessa marknader och GE:s
finansiella styrka och vertikala integrering med köp, finansiering, leasing och service av flygplan
som beskrivs ovan. 
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Med tanke på parternas dominerande eller ledande ställning på sina respektive marknader och den
omfattande kombinationen av kompletterande produkter som den nya företagskonstellationen
skulle kunna ha marknadsfört, skulle dessa effekter ha blivit ännu mer märkbara genom den
sammanslagna enhetens finansiella och tekniska styrka samt dess ekonomiska möjligheter att
tillämpa utestängande metoder, som kombinationserbjudanden till strategiskt satta priser,
inbegripet underprissättning, i syfte att successivt marginalisera dess konkurrenter på specifika
marknader eller marknadssegment. Detta skulle ha inträffat som en följd av bl.a. den
sammanslagna enhetens förmåga att subventionera rabatter mellan olika produkter i
paketerbjudanden.

Konkurrerande tillverkare av flygelektronik och icke-flygelektronik skulle följaktligen ha
utestängts från framtida inkomstmöjligheter genom försäljning av originalutrustning och
reservdelar. Framtida internt genererade finansiella medel är nyckeln till denna bransch, eftersom
dessa intäkter behövs för att finansiera kostnader för utveckling av nya produkter, främja
innovation och skapa förutsättningar för att bli marknadsledande. Genom att Honeywells
konkurrenter successivt skulle ha marginaliseras på grund av företagets integration med GE skulle
de ha mist en viktig intäktskälla, samtidigt som deras möjligheter att investera inför framtiden och
utveckla nästa generation flygplanssystem skulle ha minskat, vilket skulle ha missgynnat
innovation och konkurrens och i förlängningen även konsumenternas välbefinnande.
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B — Statistik
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Diagram 4
Antalet slutliga beslut per år sedan 1995 och antalet anmälningar
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Diagram 5
Uppdelning efter typ av transaktion (1993–2001)
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III — STATLIGT STÖD

A — Allmän politik

328. Den nionde översikten över statligt stöd i Europeiska unionen som offentliggjordes av kommis-
sionen i juli (227) täcker åren 1997–1999. Under denna period betalade de femton medlemsstaterna ut stöd
på omkring 90 miljarder euro till tillverknings-, jordbruks-, fiske-, kol-, transport- och finanstjänstesek-
torerna. Även om detta är ett avsevärt belopp, utgör det en minskning med nära 12 % jämfört med den
tidigare perioden 1995–1997. Under perioden 1997–1999 gick 17 % av det totala statliga stödet till
regionala mål och 10 % till övergripande mål.

329. Minskningen av stödet till tillverkningsindustrin har varit särskilt anmärkningsvärd och har nu
fallit under den nivå som beviljas transportsektorn. Den nionde översikten visar att det genomsnittliga
totala stödbelopp som beviljats tillverkningsindustrin i de femton medlemsstaterna uppgick till
27,6 miljarder euro, jämfört med 35,8 miljarder euro under perioden 1995–1997.

330. Behovet av ytterligare minskningar av de totala stödnivåerna och en omdirigering av stöd till
övergripande mål i gemenskapens intresse betonades vid Europeiska rådets möte i Stockholm i
mars 2001, där medlemsstaterna förband sig att fortsätta att använda den nuvarande stödnivån uttryckt
som en procentandel av BNP år 2003 och erkände behovet att omorientera stödet till övergripande mål av
allmänt intresse, bl.a. sammanhållningsmålen. Detta bekräftades genom en resolution från ministerrådet
(industri) den 6 december 2001, där medlemsstaterna uppmanades att fortsätta sina ansträngningar att
genom prioriteringar sänka stödnivåerna uttryckt i procent av BNP i syfte att upphöra med det stöd som
har den största snedvridande effekten och omdirigera stöd till övergripande mål och sammanhåll-
ningsmål samt, när så är lämpligt, små och medelstora företag. Medlemsstaterna uppmanas också att
ytterligare utveckla tillämpningen av förhands- och efterhandsutvärderingar av stödordningar samt att
öka öppenheten och insynen samt kvaliteten i rapporteringen till kommissionen, särskilt genom att
fullfölja nationella kontroll- och uppföljningsförfaranden samt genom att tillhandahålla relevant statistik
när så är möjligt.

331. Kommissionen har uppmanats att tillsammans med medlemsstaterna utveckla statistiska redskap
och indikatorer på stödens effektivitet för att intensifiera granskningen av stödets inflytande på konkur-
rensen, för att främja utbyte av erfarenheter och sammanhållna utvärderingar samt att fortsätta sina
ansträngningar att förenkla, modernisera och klargöra gemenskapens regler för statligt stöd. Kommis-
sionen uppmanas lämna in en inledande granskning av utvecklingen under 2002.

¥227∂ KOM(2001) 403.

1995–1997 1997–1999

Totalt statligt stöd (miljarder euro) 102 90

Statligt stöd till tillverkningssektorn (miljarder euro) 35,8 27,6

Statligt stöd uttryckt i procent av förädlingsvärdet för tillverkningssektorn 2,6 1,9
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1. Öppenhet och insyn

332. Den 22 mars 2001 invigde kommissionen det nya öppna registret över statligt stöd. Registret
innehåller uppgifter om stödärenden som kommissionen behandlat. Det kommer att uppdateras med
korta intervall och kommer därför att innebära att allmänheten i god tid får tillgång till de senaste
besluten om statligt stöd. Registret är uppdelat i två delar och finns tillgängligt på följande hemsida för
generaldirektoratet för konkurrens: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html. I den första
delen finns sammanställda uppgifter om alla ärenden under preliminär utredning som registrerats efter
den 1 januari 2000. I den andra delen kan användare genomföra enkla informationssökningar om alla
kommissionens beslut om statligt stöd i ärenden efter den 1 januari 2000. Uppgifterna kan sökas utifrån
ärendenummer, stödform (stöd, mjuka lån, garantier, uppskov med beskattning osv.), ärendetyp
(individuell tillämpning eller stödordning), typ av beslut (inledande av formella förfaranden, slutliga
beslut osv.), rättslig grund, medlemsstaterna (och region eller provins), syftet med stödet och berörd
sektor.

333. Genom länkar till pressmeddelanden och kommissionsbeslut, som antingen har offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller skickats direkt till enskilda medlemsstater, samlar
registret under ett tak den stora mängd information om kommissionens beslut om statligt stöd som redan
finns utlagd på Internet.

334. I juli följdes detta upp av det andra stora initiativet för öppenhet och insyn, vars resultat offentlig-
gjordes i den första versionen av resultattavlan för statligt stöd. Resultattavlan presenteras i fem delar. I
den första delen anges utgifterna för statligt stöd inom unionen och i varje medlemsstat uttryckt som en
procentandel av BNP. Stödandelen inom unionen anges sedan efter huvudsyfte, nämligen att utveckla
övergripande mål som att stödja forskning och utveckling, små och medelstora företag eller utbildning,
att stödja jordbruket och fisket, bistå transportsektorn, stödja andra särskilda sektorer såsom kol-, varvs-
eller stålindustrin eller att stödja regioner som ligger efter. I den andra delen presenteras idéer som i sig
bär fröet till ett forum för medlemsstaterna som kommer att tillhandahålla uppgifter om dessas politik i
fråga om statligt stöd och nivå av öppenhet och insyn. Denna del bör fungera som en katalysator för
diskussionen mellan medlemsstaterna. I den tredje delen lämnas en indikation på medlemsstaternas
framgångar vad gäller att efterleva reglerna om statligt stöd för att identifiera problem och därför visa var
förbättringar kan behövas. Dessutom ingår uppgifter om återkrav av statligt stöd som beviljats i strid med
reglerna. I den fjärde delen betonas de stödbelopp som medlemsstaterna har beviljat till olika mål och
särskilda sektorer i avsikt att indentifiera möjliga områden där framtida åtgärder av kommissionen kan
vara önskvärda. Medlemsstaterna uppmuntras att diskutera vissa utgiftstrender och -mönster som kan
inverka positivt på den inre marknadens sätt att fungera. Den sista delen av resultattavlan är tänkt att vara
ett bidrag till en diskussion om förhållandet mellan situationen för statligt stöd som den ser ut i medlems-
staterna efter kommissionens kontroll, den inre marknadens sätt att fungera och framgångarna med den
ekonomiska reformprocessen. Därigenom går resultattavlan utöver de rena konkurrensfrågorna. 

335. Resultattavlan kommer hädanefter att offentliggöras två gånger om året och kommer gradvis att
utvecklas efter de behov som olika framtida användargrupper visar sig ha. Den kommer att bygga på en
central uppsättning indikatorer för att visa långsiktiga kursändringar i politiken samt mönster i fråga om
utbetalningen av statligt stöd. Denna centrala uppsättning indikatorer kommer i varje resultattavla att
åtföljas av ett antal andra indikatorer som kommer att användas för att djupare analysera vissa frågor.
Resultattavlan kommer också att tillföra andra kommissionsdokument ett mervärde, särskilt förslagen till
allmänna ekonomiska riktlinjer, strukturella indikatorer och jämförelser i företagspolitiken.
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2. Modernisering av stödkontrollen

336. Som nämndes redan i förra årsrapporten har kommissionen påbörjat ett långsiktigt reformarbete
som syftar till att förenkla förfarandena för utbetalning av statligt stöd i enkla ärenden och att inrikta
kommissionens resurser på de allvarligaste fallen av snedvriden konkurrens för att säkerställa att
nödvändiga förändringar genomförs före utvidgningen. 

337. Redan ikraftträdandet av de tre första förordningarna som principiellt antogs i december år 2000
på grundval av rådets förordning (EG) nr 994/98 utgör ett viktigt steg i moderniseringsprocessen. Dessa
förordningar består av två förordningar som inför gruppundantag för stöd till små och medelstora företag
och utbildningsstöd och en förordning som kodifierar regeln om stöd av mindre betydelse (228). 

338. I förordningen om stöd av mindre betydelse formuleras regeln om stöd av mindre betydelse, som
tidigare fastställts i kommissionens meddelande av den 6 mars 1996, vilket leder till ökad klarhet
avseende rättsläget. Enligt denna regel anses inte stöd till företag som ligger under tröskeln på
100 000 euro under en period på högst tre år vara statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i
fördraget, varför de inte heller omfattas av anmälningsplikten.

339. Gruppundantaget gör att medlemsstaterna genast kan bevilja stöd utan att det behövs något
förhandsmeddelande till eller godkännande från kommissionen, under förutsättning att villkoren i
undantagsförordningen är uppfyllda. Gruppundantaget kommer inte blott kommissionen utan också de
nationella, regionala och lokala myndigheterna i medlemsstaterna till godo, eftersom förfarandet för att
bevilja stöd kommer att kunna påskyndas och den administrativa bördan minskar. Denna förenkling av
förfarandet innebär emellertid inte någon försämrad kontroll eller upplösning av reglerna om statligt stöd.
Genom flera regler i förordningarna åligger det medlemsstaterna att informera kommissionen på
sammanfattningsformulär och i årsrapporter, varigenom kommissionen kan övervaka tillämpningen av
gruppundantagen. Eftersom förordningarna är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, kan klagande
dessutom vända sig direkt till nationella domstolar om deras konkurrenter har mottagit stöd som inte
uppfyller alla villkor i den berörda undantagsförordningen.

340. På grundval av de sammanfattningsformulär som medlemsstaterna skickat in kan man göra en
första granskning av hur medlemsstaterna tilllämpar gruppundantagsförordningen. I slutet av december
hade kommissionen fått 106 formulär som byggde på förordningen om stöd till små och medelstora
företag och 47 formulär som stödde sig på förordningen om utbildningsstöd. Det stora flertalet av dessa
formulär gällde stödordningar, snarare än enskilt stöd. Denna betydelsefulla tillämpning av gruppun-
dantaget har lett till en minskning av antalet anmälda ärenden. Mellan februari och november 2001
mottogs 286 anmälningar, jämfört med 400 anmälningar under samma period år 2000. Benägenheten att
åberopa gruppundantagsförordningar varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. I början av december har
56 formulär inkommit från Italien, 54 från Tyskland och 20 från Spanien. De är helt klart de medlems-
stater som åberopar gruppundantagsförordningar oftast. I andra änden av spektret finns Frankrike,
Portugal, Finland och Luxemburg som ännu inte skickat in några formulär.

341. Kommissionen förbereder för närvarande en tredje förordning om undantag för sysselsätt-
ningsstöd. Den 2 oktober 2001 antog den ett utkast till förslag som den samrådde med medlemsstaterna
om i rådgivande kommittén om statligt stöd den 7 december. I utkastet till förordning föreslås ett
undantag från anmälan på vissa villkor för stöd till att skapa nya arbetstillfällen, anställa missgynnade
kategorier av arbetstagare och till att täcka extrakostnaderna för att anställa handikappade arbetstagare.

¥228∂ EGT L 10, 13.1.2001, se även XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken, 2000, punkterna 293–295.
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Reglerna om sysselsättningsstöd har kopplingar till de regler i förordningen om undantag för stöd till små
och medelstora företag som gäller inrättandet av arbetstillfällen i samband med investeringar.

342. Den 13 november 2001 beslöt kommissionen att förlänga giltighetsperioden för de
sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt, gemenskaps-
reglerna om stöd till syntetfiberindustrin och gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till
bilindustrin till den 31 december 2002 (229). Om de nya sektorsövergripande rambestämmelserna träder i
kraft före den 31 december 2002, kommer de att ersätta de tre förlängda bestämmelserna från och med
dagen för sitt ikraftträdande.

¥229∂ EGT C 368, 22.12.2001, s. 10.

Faktaruta 10: Riskkapital 

Kommissionens antagande av ett nytt meddelande om statligt stöd och riskkapital tillsammans med
kommissionens granskning av olika åtgärder som utformats för att öka tillgången på riskkapital i
olika medlemsstater var ett viktig steg i utvecklingen av området för statligt stöd under 2001, vilket
visar hur reglerna för statligt stöd kan behöva anpassas till nya marknadssituationer (1).

Meddelandet utarbetades som en reaktion på ett antal faktorer, särskilt behovet att stimulera
gemenskapens riskkapitalmarknader och svårigheten att granska vissa åtgärder som har detta som
mål och som föreslagits av enskilda medlemsstater enligt befintliga regler för statligt stöd, särskilt
om det inte finns någon direkt koppling mellan beviljandet av stöd och en specifik samling
stödberättigande kostnader för investeringar eller forskning och utveckling. Beroende på hur
riskkapitalåtgärderna är utformade kan de innebära att stöd beviljas till ekonomiska aktörer på en
eller flera olika ”nivåer” genom att gynna investerare (genom att de får möjlighet att göra
riskkapitalinvesteringar på mer gynnsamma villkor) och/eller de företag som det investeras i.
Meddelandet innehåller vissa kriterier enligt vilka kommissionen kommer att granska dessa
åtgärder och en icke uttömmande förteckning över typer av stödåtgärder som skulle kunna
uppfylla dessa kriterier.

Genom att för första gången tillämpa sitt meddelande om statligt stöd och riskkapital godkände
kommissionen de regionala riskkapitalfonderna (2) i Förenade kungariket utan koppling till några
specifika stödberättigande kostnader för åtgärder där delägarskapet i ett företag kan bestå i det
kapital som krävs för de löpande utgifterna (arbetande kapital). Syftet med den brittiska
stödordningen är att regionalt åtgärda bristen på kapital till små och medelstora företag för
kapitalinvesteringar. Kommissionen godkände marknadsmisslyckanden inom detta segment,
eftersom den tröskel som fastställs i riskkapitalmeddelandet inte överträddes. Samma
argumentation användes i det franska ärendet ”Régime Cadre” Fonds de capital investissement (3).
När dessa anmälningar granskades av kommissionen, tillämpade den punkt VIII i meddelandet
och kunde konstatera att det stöd som beviljats de privata investerarna och de små och medelstora
företagen är förenligt med reglerna för statligt stöd. Vad gäller de medel som skaffats fram inom

(1) EGT C 235, 21.8.2001, s. 3.
(2) Ärende C 56/2000, kommissionens beslut av den 6 juni 2001 (EGT L 263, 3.10.2001).
(3) Ärende N 448/2000, kommissionens beslut av den 25 juli 2001 (EGT C 318, 13.11.2001).
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3. Statligt stöd och skattepolitik

343. Kontrollen av statligt stöd i form av skattelättnader är en ständigt prioriterad fråga för kommis-
sionen och enligt de åtaganden som kommissionen gjort i sitt meddelande om tillämpning av reglerna
om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag (230), har kommissionen i
enlighet med artikel 88.1 i EG-fördraget uppmanat fyra medlemsstater att ändra eller avveckla
befintliga stödordningar och inlett ett formellt undersökningsförfarande i fråga om elva andra
ordningar i åtta medlemsstater.

ordningen, konstaterade kommissionen att de inte är företag i den mening som avses i artikel 87.1
i EG-fördraget. Meddelandet tillämpades också på andra ärenden under 2001, nämligen Linea de
apoyo a la capitalización de empresa de base tecnológica (Spanien) (1), och en annan brittisk
ordning som syftade till att avhjälpa bristen på riskkapital i form av små belopp till små och
medelstora företag i Englands kolgruvedistrikt (2).

Förutom att anta och tillämpa det nya meddelandet fortsatte kommissionen sin praxis att godkänna
åtgärder som genomförs till förmån för engagemang i företag i form av riskkapital om övriga regler
för statligt stöd uppfyllts (3). För att denna typ av stöd skall kvalificeras som stöd till
nyinvesteringar (4) eller till de kostnader som berättigar till stöd till forsknings- och
utvecklingsprojekt, kräver ett sådant godkännande i allmänhet en koppling till konkreta
investeringsprojekt. Ärendena i fråga är ett lån till investeringar i eget kapital till nyföretagande som
bedömdes vara förenligt med förordningen om undantag för små och medelstora företag (5), eller ett
passivt partnerskap, dvs. deltagande med riskkapital utan ledningsfunktioner, för FoU-verksamhet
före det konkurrensutsatta stadiet som bedömts vara förenligt med gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd till forskning och utveckling (6). Ytterligare ett exempel är kommissionens beslut om en
tysk stödordning (7) som syftar till att öka det egna kapitalet till FoU-verksamhet och innovativa
investeringar före det konkurrensutsatta stadiet. Kommissionen skilde på allmänna banker, privata
investerare och de små företag där investeringarna gjorts och beslöt att det inte förekom något stöd i
den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget eller att stödet är förenligt med den gemensamma
marknaden, antingen enligt förordningen om undantag för små och medelstora företag eller enligt
riktlinjerna för forskning och utveckling. Det är intressant att notera att kommissionen i sitt beslut
beaktar den förhållandevis underutvecklade riskkapitalmarknaden (”infant market”) i Tyskland
jämfört med den amerikanska riskkapitalmarknaden före det konkurrensutsatta stadiet. 

(1) Ärende N 630/2001, kommissionens beslut av den 11 december 2001 (EGT C 32, 5.2.2002).
(2) Ärende N 722/2000, kommissionens beslut av den 20 december 2001 (ännu icke offentliggjort).
(3) Jfr punkt II.3 i kommissionens meddelande: ”Ingenting i detta dokument skall uppfattas som ett ifrågasättande av

statligt stöd som uppfyller villkoren i andra riktlinjer eller bestämmelser som antagits av kommissionen”.
(4) För en definition av nyinvesteringar, se exempelvis artikel 4.4. i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål

(EGT C 74, 10.3.1998, s. 9).
(5) Ärende N 465/2000, kommissionens beslut av den 3 juli 2001 (EGT C 328, 23.11.2001). 
(6) Ärende NN 94/2000, kommissionens beslut av den 23 maj 2001 (EGT C 219, 4.8.2001). 
(7) Ärende N 551/2000, kommissionens beslut av den 28 februari 2001 (EGT C 117, 21.4.2001).

¥230∂ EGT C 384, 10.12.1998, s. 3.
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344. Huvuddelen av de planerade åtgärderna består av förmånliga ordningar om skatteundantag som
reserveras för vissa typer av verksamhet (finansiella tjänster, off shore-verksamhet) eller vissa typer av
företag som uppfyller kriterierna för omsättning, internationalisering och även nationalitet. Genom de
förfaranden som inletts av kommissionen kan man avgöra om selektiviteten i dessa åtgärder är motiverad, om
dessa stödordningar ger en fördel i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget, särskilt inom ramen för
skattemyndigheternas skönsmässiga förvaltningspraxis.

345. På området indirekt beskattning har kommissionen beslutat att i enlighet med artikel 88.3 i EG-
fördraget inleda ett förfarande om nedsättning av punktskatter som tre medlemsstater beviljat till förmån
för tjock eldningsolja som används som bränsle i aluminieproduktionen. Dessa nedsättningar av
punktskatterna har godkänts av rådet (rådets beslut 2001/224/EG av den 12 mars 2001 (231)) genom
tillämpning av bestämmelserna i rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av
strukturerna för punktskatter på mineraloljor. Emellertid finns följande formulering i femte skälet i rådets
beslut 2001/224/EG: ”Detta beslut påverkar inte resultatet av de eventuella förfaranden med anledning av
störningar av den inre marknadens sätt att fungera som kan komma att inledas med stöd av artiklarna 87
och 88 i fördraget. Beslutet befriar inte medlemsstaterna från deras skyldighet att i enlighet med
artikel 88 i fördraget till kommissionen anmäla alla planerade statliga stödåtgärder.” Kommissionen vill
generellt påminna om att beslut om att godkänna nedsättning av punktskatter som fattats på grundval av
skatteregler i fördraget, inte påverkar tillämpningen av fördragets konkurrensregler.

4. Icke återvinningsbara kostnader

346. Före avregleringen av elektricitetsmarknaden inom EU återfick elbolagen sina investerade pengar
genom att staten fastlade exakta elavgifter. Under dessa omständigheter investerade många av elbolagen i
förhållandevis kostsamma elverk eller långsiktiga avtal med en lägsta konsumtionsskyldighet (”take or
pay”). Den sänkning av elpriserna som följt på avregleringen av sektorn skulle kunna äventyra
täckningen av kostnaderna för många av dessa investeringar eller långsiktiga avtal och därför ge upphov
till icke återvinningsbara kostnader. Sådana kostnader kallas allmänt ”stranded costs” (kostnader som
man inte kan få täckning för efter en avreglering av marknaden).

347. Till skillnad från tidigare avregleringsprocesser sammanfaller inte avregleringen av elsektorn
med något stort tekniskt framsteg eller kraftig efterfrågeökning. Tvärtom utsätts elbranschen mer och
mer för olika sorters tryck utifrån som leder till ökade produktionskostnader, såsom miljöskydd eller
distributionssäkerhet.

348. Under sådana omständigheter kan vissa företag frestas att vältra över de kostnader som de inte får
täckning för på sina kunder, vilket hotar livskraften i andra företag. Det kan därför bli nödvändigt att
inrätta någon sorts kompensationsmekanism för sådana kostnader.

349. Denna kompensationsmekanism måste upprätta jämvikt mellan dels behovet av att inte försvaga
elbolag så mycket att de inte längre kan garantera en säker eldistribution, vilket är en livsnödvändighet
för unionens ekonomi, dels behovet av att inte förhindra nya aktörer från att ta sig in på marknaden,
vilket skulle hämma avregleringsprocessen och de fördelar som den ger konsumenterna.

350. Kommissionen anser att när sådana utjämnande kompensationsmekanismer utgör statligt stöd,
kan de betraktas som förenliga med artikel 87.3 c i EG-fördraget, eftersom de gynnar övergången till en
avreglerad marknad inom elsektorn och därmed den ekonomiska utvecklingen där. På så sätt finns en

¥231∂ EGT L 84, 23.3.2001, s. 23.
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garanti för att kompensationen är begränsad och proportionerlig och inte påverkar handeln i en
utsträckning som är oförenlig med gemenskapens intresse.

351. Den 26 juli 2001 antog kommissionen en Analysmetodik för stöd i samband med så kallade
stranded costs (kostnader som det inte går att få täckning för i en konkurrensutsatt marknad) som
innehåller de kriterier som den kommer att använda för att undersöka huruvida en mekanism för kompen-
sation av sådana kostnader som utgör statligt stöd kan godkännas enligt EG-fördraget (232).

352. Den grundläggande principen i denna metodik är att kompensationen skulle begränsas i fråga om
tid och omfattning. Den skall inte överstiga de faktiska kostnader som företagen haft som en direkt följd
av avregleringen och som leder till förluster. Exempelvis skall ingen kompensation utbetalas för en
anläggning som blivit mindre lönsam till följd av att marknaden öppnats men som ändå går med vinst.
Kompensation skall fastställas i förväg och innehålla en mekanism för anpassning i efterhand som tar
hänsyn till den verkliga utvecklingen mot avreglering på marknaden, i synnerhet den faktiska utveck-
lingen av priserna på elmarknaden.

353. I enlighet med denna metodik godkände kommissionen för första gången den 26 juli 2001 tre
ärenden om ”icke återvinningsbara kostnader” i Österrike, Spanien och Nederländerna (233).

5. Radio och tv i allmänhetens tjänst

5.1 Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio 
och tv i allmänhetens tjänst (234)

354. Den 17 oktober 2001 antog Europeiska kommissionen ett meddelande som innehåller en
förklaring om hur den tillämpar reglerna om statligt stöd till finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst. I meddelandet klargör kommissionen att det i princip står medlemsstaterna fritt att definiera den
offentliga tjänstens innehåll och omfattning samt hur den finansieras och organiseras. Kommissionen
efterlyser emellertid öppenhet i dessa avseenden för att den skall kunna granska den statliga finansier-
ingens proportionalitet och kontrollera missbruk. Medlemsstaterna skall formulera exakta definitioner av
uppdraget att verka i allmänhetens tjänst, formellt anförtro det åt en eller flera operatörer genom en
offentlig rättslig handling och tillhandahålla en ansvarig myndighet som övervakar efterlevnaden.
Kommissionen kommer att ingripa i fall där stödet leder till en snedvridning av konkurrensen som inte
kan motiveras med behovet att uppfylla åliggandet att tillhandahålla radio och tv i allmänhetens tjänst. 

6. Stöd till produktion av film och audiovisuella produkter

6.1 Granskning av nationella ordningar för stöd till produktion 
av film och audiovisuella produkter

355. Mot bakgrund av sitt beslut 1998 om det franska programmet för automatiskt stöd till filmpro-
duktion granskar kommissionen utifrån samma kriterier de ordningar som finns i övriga medlemsstater.
Kommissionen har redan granskat och godkänt ordningarna i flera medlemsstater. Kommissionen är för
närvarande i färd med att slutföra diskussionerna med medlemsstaterna för att anpassa deras ordningar

¥232∂ Tillgängliga på alla språk på GD Konkurrens sidor på kommissionens hemsida på Europa-servern.
¥233∂ Jfr del två i XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001.
¥234∂ EGT C 320, 15.11.2001, s. 5.
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till EG-lagstiftningen. Granskningen innebär att det inom denna sektor kommer att finnas klarhet i fråga
om rättsläget.

6.2 Meddelande från kommissionen om vissa rättsliga aspekter på biofilm 
och annan audiovisuell produktion

356. Den 26 september 2001 antog Europeiska kommissionen ett meddelande där den förklarar och
klargör de linjer som följs vid tillämpningen av regler om statligt stöd till det stöd som medlemsstaterna
betalar ut till förmån för sin nationella filmindustri. Av meddelandet framgår att det i princip står medlems-
staterna fritt att stödja sin nationella filmindustri och att de dessutom själva kan välja det sätt som de anser
lämpligast. Samtidigt kräver emellertid kommissionen att medlemsstaterna beaktar vissa specifika villkor
för att förhindra att stödet ger upphov till effekter som inverkar negativt på den gemensamma marknaden.
Kommissionen avser inte att ändra de befintliga villkoren för förenlighet med den gemensamma
marknaden, såvida de inte kan förhindra en snedvridning av konkurrensen inom EG. I sitt meddelande
anger kommissionen att en möjlig snedvridning av konkurrensen till följd av stöd inom sektorn snarare
beror på territoriella krav (exempelvis krav på producenterna att spendera en viss del av filmbudgeten
inom det nationella territoriet) än på själva stödnivån. I sitt beslut 1998 om den franska stödordningen
ansåg kommissionen att medlemsstaterna borde uppmuntras att reducera de nationella preferenserna för en
avsevärd del av kostnaderna när det gäller på vilken plats dessa kostnader uppkommer. I detta avseende
tillkännager kommissionen i sitt meddelande att den avser att mot bakgrund av den granskning som den
för närvarande utför ytterligare undersöka den högsta tillåtna nivån på territorialisering.

7. Utvidgningen

357. År 2001 var ett viktigt år i arbetet med att förbereda systemet med statligt stöd inför utvidg-
ningen. I februari 2001 beslöt generaldirektoratet för konkurrens att inrätta arbetsgruppen ”Utvidgning
och statligt stöd” med uppgift att granska situationen för kontroll av statligt stöd i de tolv kandidat-
länderna. I varje kandidatland genomförde den en undersökning av de rättsliga reglerna för kontroll av
statligt stöd, de administrativa strukturer som inrättats i detta syfte och de konkreta tillämpningar som
gjorts. Undersökningsresultatet kunde sedan användas som grund vid utarbetandet av avsnittet om statligt
stöd i utkastet till en gemensam ståndpunkt för varje kandidatland och ett uttalande om den temporära
slutförhandlingen av konkurrenskapitlet.

358. Genom att rådet antog den gemensamma ståndpunkten om konkurrenskapitlet, framlagd vid
anslutningskonferenserna den 11 och 12 december 2001, avslutades en första fas i arbetsgruppens
verksamhet. De respektive konferenserna beslöt att temporärt avsluta konkurrenskapitlet för fyra
kandidatländer (Estland, Lettland, Litauen och Slovenien). I fråga om övriga åtta kandidatländer sägs det
i den gemensamma ståndpunkten att det, trots de framsteg som gjorts på området statligt stöd, inte ännu
är möjligt att temporärt avsluta kapitlet.

359. I en andra fas kommer arbetsgruppen ”Utvidgning och statligt stöd” inom generaldirektoratet för
konkurrens att genomföra en andra omgång undersökningar av tillämpningen av reglerna i de åtta
kandidatländer där konkurrenskapitlet ännu inte kunnat avslutas temporärt. I detta sammanhang kommer
den särskilt att följa upp specifika problem relaterade till statligt stöd som tas upp i den gemensamma
ståndpunkten (större frågor såsom omvandlingen av fördragsstridigt skattestöd, inrättandet av regional-
stödskartor, omstruktureringsprogram för stålindustrin osv.). Arbetsgruppen kommer också att fortsätta
sin noggranna övervakning av hur statligt stöd används i de fyra kandidatländer där konkurrenskapitlet
har avslutats. Uppföljningen av registreringen av statligt stöd och de undersökningar om statligt stöd som
kandidatländerna årligen genomför kommer slutligen att fortsätta vara en viktig uppgift.
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Faktaruta 11: Tyska allmänna banker (Anstaltslast och Gewährträgerhaftung)

Som kommissionen tillkännagav i fjolårets rapport, fortsatte kommissionen att undersöka
huruvida det tyska systemet med statliga garantier till offentliga kreditinstitut (”Anstaltslast” och
”Gewährträgerhaftung”) är förenligt med reglerna för statligt stöd.

Rättslig och ekonomisk kontext

Anstaltslast kan översättas med ”skyldighet att garantera institutioners fortlevnad”. Detta innebär
att de offentliga ägarna (t.ex. staten, delstater eller kommuner) till institutionen står som garant för
institutionens ekonomiska bas och att den fungerar under hela dess livstid. Detta system godkän-
des redan 1897 som en allmän rättslig princip av en hög tysk domstol. Gewährträgerhaftung kan
översättas med ”garantiskyldighet”. Enligt denna skyldighet skall den som ställer ut garantin åta
sig alla de betalningsskyldigheter som banken inte kan uppfylla i de fall där dess egna tillgångar är
otillräckliga. Den genomfördes i flera delstaters lagar under åren 1931 och 1932 när kommunernas
direkta betalningsskyldigheter ersattes.

Garantierna gör att de offentligägda bankerna, som är starka konkurrenter på de europeiska
finansmarknaderna, kan erbjuda avsevärt billigare finansiering. De offentliga tyska kreditinstitut
som kommer i åtnjutande av dessa garantier omfattar 12 Landesbanken, omkring 550 sparbanker
av mycket varierande storlek samt 11 specialiserade kreditinstitut som ägnar sig åt finansiering
som initieras i den allmänna politiken, vilka sammantaget omfattar omkring en tredjedel av den
tyska bankmarknaden och har ungefär 320 000 anställda.

De båda garantierna är inte begränsade, vare sig i tiden eller i fråga om beloppen. Dessutom
behöver kreditinstituten heller inte betala någon ersättning för dem.

Granskning enligt reglerna och rekommendationen om statligt stöd

Efter intensiva kontakter mellan kommissionen och de tyska myndigheterna antog Europeiska
kommissionen den 8 maj 2001 en formell rekommendation, där den föreslår tyska regeringen att
genomföra lämpliga åtgärder för att avveckla dessa garantier eller göra dem förenliga med
reglerna om statligt stöd i EG-fördraget.

I rekommendationen förklaras det att garantisystemet måste betraktas som statligt stöd i enlighet
med fördraget. Åtgärderna bygger på statliga medel och favoriserar vissa grupper av företag, leder
till en snedvridning av konkurrensen och påverkar handeln inom gemenskapen. Eftersom systemet
fanns redan då EG-fördraget trädde i kraft 1958, uppfyller emellertid stödet villkoren för
”befintligt” stöd, vilket innebär att kommissionen bara kan kräva förändringar i framtiden men inte
agera retroaktivt.

Enligt kommissionens rekommendation bör förenlighet med EG:s regler uppnås senast den
31 mars 2002. I rekommendationen sägs det emellertid uttryckligen att kommissionen kan besluta
att gå med på ett senare datum om den anser detta objektivt nödvändigt och motiverat för att vissa
offentliga banker på ett enklare sätt skall kunna övergå till det förändrade läget. Kommissionen är
medveten om nödvändigheten av att skydda befintliga kreditgivare som tillhandahållit medel till
de offentliga kreditinstituten inom ramen för garantisystemet.
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Lösning

Den 18 juli 2001 godtog den tyska regeringen den formella rekommendation som antagits av
Europeiska kommissionen den 8 maj 2001. Detta godkännande grundade sig på en
överenskommelse som uppnåtts den 17 juli 2001 mellan kommissionsledamoten med ansvar för
konkurrensfrågor, Mario Monti, och den tyska departementssekreteraren för finansfrågor, Caio
Koch-Weser, som ledde en delegation mellan finansministrarna i tre delstater och ordföranden i
den tyska sparbanks- och giroföreningen.

Den tyska regeringen bekräftar genom sitt godkännande att det befintliga stödsystem grundat på
garantier är oförenligt med reglerna för statligt stöd i den mening som avses i fördraget och
behöver ändras. Genom godkännandet är tyska regeringen skyldig att se till att garantisystemet
görs förenligt med reglerna för statligt stöd i fördraget.

I överenskommelsen av den 17 juli 2001 föreskrivs en fyraårig övergångsperiod från den
19 juli 2001 till den 18 juli 2005. Under denna period kan de två befintliga garantierna vara kvar.
Därefter kommer en garanti (Anstaltslast) att på grundval av en s.k. plattformsmodell ersättas av
ett normalt kommersiellt ägarskap styrt av marknadsekonomiska principer som inte innebär några
skyldigheter för staten att stödja banken. Den andra garantin (Gewährträgerhaftung) kommer att
avvecklas.

Denna Gewährträgerhaftung kan emellertid bibehållas också efter den 18 juli 2005 för att skydda
kreditgivare enligt följande regler:

— I fråga om betalningsskyldigheter som fanns den 18 juli 2001 kan Gewährträgerhaftung
bibehållas utan begränsningar till dess att de förfaller.

— I fråga om betalningsskyldigheter som upprättats mellan den 19 juli 2001 och 18 juli 2005,
kommer Gewährträgerhaftung endast att bibehållas för de skyldigheter som förfaller före
utgången av år 2015. För skyldigheter som förfaller efter 2015 kommer Gewährträgerhaftung
inte att bibehållas.

Enligt kommissionens beslut av den 8 maj 2001 ålåg det de tyska myndigheterna att senast den
30 september 2001 till kommissionen meddela vilka konkreta åtgärder de avsåg att vidta för att göra
garantisystemet förenligt med reglerna i fördraget. De tyska myndigheterna förband sig att i slutet
av 2001 föreslå nödvändiga rättsliga åtgärder för de federala eller delstatliga lagstiftande organen
och att anta dem i slutet av 2002. Om den federala regeringen eller delstaterna inte respekterar
tidsfristen, kommer elementen av statligt stöd i garantierna att behandlas som nytt stöd från början
av 2003 för banker som faller under lagstiftningen i de respektive delstaterna eller i
Förbundsrepubliken. Således kan det statliga stödet återvinnas från dessa banker från 2003.

Medan överenskommelsen av den 17 juli 2001 endast gäller Landesbanker och sparbanker, gäller
godkännandet av åtgärderna också de 11 specialiserade kreditinstitut som ägnar sig åt finansiering
som initieras i den allmänna politiken. En separat överenskommelse för specialiserade
kreditinstitut slöts i början av 2002. I överenskommelsen stipuleras villkoren för den lika
konkurrens under vilken specialiserade kreditinstitut kan verka i framtiden samtidigt som de
statliga garantierna bibehålls. Som regel kommer de särskilt att använda affärsbanker som förebild
för att utmana deras specialiserade finansiering, som endast tillåter några få undantag.
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B — Stödbegreppet

360. Enligt definitionen i artikel 87.1 i EG-fördraget är statligt stöd som ges av en medlemsstat eller
med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkur-
rensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden
i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Den form i vilken stödet beviljas
(ränterabatter, skattelättnad, lånegarantier, leverans av varor eller tjänster på förmånliga villkor eller
kapitaltillskott på villkor som inte är godtagbara för en privat investerare) är irrelevant. 

1. Medlens ursprung

361. Det första av de villkor som skall uppfyllas är att stödet skall ges av en medlemsstat eller med
hjälp av statliga medel. I domstolens tidigare praxis har det fastslagits att både begreppet ”stat” och
”medel” skall tolkas generöst i detta sammanhang. Genom domstolens dom av den 13 mars 2001 i
PreussenElektra-målet definierades emellertid begreppet statliga medel. Målet gällde tyska elleveran-
törers skyldighet att betala ett högre inmatningspris för elektricitet från förnybara energikällor. Efter
rättsliga processer i Tyskland uppmanades domstolen att lämna ett förhandsavgörande i frågan om
huruvida ett sådant system kunde betraktas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget.

362. I sin dom fastslog domstolen att åtgärden i fråga utan tvivel utgjorde en fördel för de producenter
som framställer elektricitet från förnybara energikällor, eftersom de kunde ta ut priser som garanterat låg
högre än vad som annars hade varit fallet. För att en åtgärd skulle definieras som statligt stöd räckte det
inte att staten tillhandahöll förmånen. Den skulle ges direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel.
Mot bakgrund av fakta i ärendet fann domstolen att systemet för prissättning av elektricitet i Tyskland
som kräver att ett privat företag måste betala ett annat företag ett högre pris än vad som annars skulle ha
varit fallet inte omfattade bruket av statliga medel och därför inte kunde definieras som stöd.

363. Med stöd i domstolens resonemang i fallet PreussenElektra förklarade kommissionen att en
belgisk stödåtgärd i Flandern inte omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget (235). Kommissionen ansåg att
en åtgärd som innebär att leverantörerna måste betala för ett visst antal miljöcertifikat inte innehåller
statliga medel (236). På samma sätt beslöt kommissionen att om statliga myndigheter utfärdar certifikat
som bevis på att den gröna elektriciteten uppfyller lagstiftningens definition, innefattar det inte några

Innehållet i de båda överenskommelserna skall integreras i ett kommissionsbeslut på ett rättsligt
bindande sätt för att stärka rekommendationen av den 8 maj 2001. Detta beslut skall fattas före
slutet av mars 2002.

Båda överenskommelserna bidrar till att skapa en framtida kontaktyta mellan privata och
offentligägda banker. De övergångsåtgärder som vidtagits kommer sammantaget att göra att de
berörda finansinstituten på ett lämpligt sätt kan omstrukturera sin verksamhet och organisation
efter det ändrade rättsliga och ekonomiska läget.

¥235∂ Ärende N 550/2000, kommissionens beslut av den 25 maj 2001 (EGT C 330, 24.11.2001).
¥236∂ För samma argumentation, se ärende N 678/2001, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (EGT C 30, 2.2.2002)

och ärende N 504/2000, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (EGT C 30, 2.2.2002).
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statliga medel (237). Bortsett från denna granskning undersökte kommissionen också åtgärden som statligt
stöd och ansåg den uppfylla kriterierna i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskyddsåtgärder (se nedan). 

2. Fördelen för ett företag

364. För att en åtgärd skall utgöra statligt stöd måste den också ge stödmottagaren en direkt eller
indirekt fördel. Frågan om huruvida kompensationen för de kostnader som är förenade med att utföra
tjänster i allmänhetens intresse kan betraktas som en fördel tas upp i ett särskilt avsnitt i denna rapport
där tjänster av allmänt ekonomiskt intresse behandlas. Kommissionen har också tagit upp frågan om
fördelar i samband med avfallshantering. Den 31 januari 2001 beslöt kommissionen i ärende N 484/00
att inte göra några invändningar mot det nederländska systemet för hantering av fasadelement i PVC-
plast, eftersom lösningarna inte innebär att de deltagande företagen (dels producenter och importörer,
dels återvinningsföretag) får någon fördel. Därför utgör de inte något statligt stöd i den mening som avses
i artikel 87.1 i EG-fördraget. Systemet innebär en garanti för att företag som säljer fasadelement i PVC-
plast tar ansvar för att elementen återvinns enligt principen att förorenaren betalar. Systemet grundar sig
på ett frivilligt avtal mellan olika organisationer inom produktionen, konsumtionen och återvinningen av
PVC. I avtalet föreskrivs ett fastställt pris för fönsterramar och fasadelement i PVC-plast som säljs i
Nederländerna, vilket skall erläggas av producenterna och importörerna av fasadelement i PVC-plast.
Dessa medel används för att täcka kostnaden för insamlingen och transporten av fasadelement. Kommis-
sionen har fattat liknande beslut om nederländska system för återvinning av papper och kartong samt
uttjänta fordon (ärendena NN 87/00 och C 11/01). Systemet för återvinning av fordon godkändes först
efter det att kommissionen fått in påtagliga bevis för att företag som återvinner uttjänta fordon inte
överkompenseras.

365. Ibland måste frågan om huruvida en särskild statlig åtgärd utgör en fördel avgöras genom att
överväga om en privat investerare som agerar på en fri marknad skulle ha genomfört en sådan
transaktion (238). Den 6 juni 2001 beslöt Europeiska kommissionen i ärende C 36/2001 att inleda det
formella förfarandet för granskning av statliga stödåtgärder i fråga om åtgärder som vidtagits av myndig-
heterna i den vallonska delen av Belgien till förmån för Beaulieu-gruppen. Denna grupp är en av Europas
ledande mattillverkare och har sitt säte i den flamländska delen av landet. Vid sin undersökning i
Verlipack-ärendet fick kommissionen kännedom om ett möjligt statligt stöd till Beaulieu-gruppen. Detta
var en åtgärd som vidtagits av regionen Vallonien, varför kommissionen begärde upplysningar hos den
belgiska federala regeringen för att den skulle kunna granska åtgärden med stöd i gällande regler. Av
dessa upplysningar kunde kommissionen utläsa att Beaulieu-gruppen i december 1998 betalade en skuld
på 113 712 000 belgiska franc till den vallonska regionala regeringen genom att överföra 9 704 aktier i
Holding Verlipack II till regeringen. Det nominella värdet av dessa andelar uppgick till 100 miljoner
franc, men måste ha varit betydligt lägre med tanke på hur mycket företagets tillgångar var värda vid den
tidpunkten. Därför betvivlade kommissionen att en privat investerare skulle ha godtagit transaktionen.

3. Selektivitet

366. För att falla under artikel 87.1 i EG-fördraget skall en åtgärd inte enbart utgöra statligt stöd utan
den skall också vara selektiv, dvs. påverka jämvikten mellan det stödmottagande företaget och dess
konkurrenter. Denna selektiva karaktär skiljer statligt stöd från allmänna ekonomiska stödåtgärder som

¥237∂ Se också ärende NN 30/B/2000, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (ännu ej offentliggjort).
¥238∂ Se kommissionens rapport om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 på myndigheters ägande, Bulletinen EG 9/1984, som

också finns på GD Konkurrens hemsida på Europa-servern.
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gäller alla företag inom alla verksamhetsområden i en medlemsstat. Så länge inte något särskilt
ekonomiskt verksamhetsområde kommer i åtnjutande av dem, ligger det i medlemsstaternas makt att
använda dem som en del av sin ekonomiska politik. Således är det inte fråga om statligt stöd i den mening
som avses i artikel 87.1 när det gäller åtgärder som påverkar alla sektorer och som tillämpas lika inom
medlemsstatens territorium till förmån för hela ekonomin. 

367. I ärendet om gasledningen mellan Adriatiska havet och Wien vände sig den österrikiska författ-
ningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) till domstolen för ett förhandsavgörande avseende tolkningen
av artikel 87 i fråga om en åtgärd som går ut på att en medlemsstat sänker skatten på naturgas och
elektricitet men endast för företag som främst ägnar sig åt varuproduktion skall betraktas som statligt
stöd i den mening som avses i artikel 87.1. Domstolen fastslog att de kriterier som tas upp i den
nationella lagstiftningen, trots att de är objektiva, inte kan motiveras. Varken lagstiftningens art eller
funktion bestrider tolkningen att det rör sig om statligt stöd.

368. Däremot beslöt kommissionen att den del av den italienska lagstiftningen som gäller den svarta
ekonomin inom illegala företag och arbetstagare utan arbetstillstånd är en allmän åtgärd enligt den
mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget (239). Denna åtgärd som syftar till att sänka skatter och
sociala avgifter är tillämplig i hela Italien, på alla företag inom alla sektorer som har anlitat svart
arbetskraft och som inte efterlevt skattelagstiftningen eller lagstiftningen om sociala avgifter. Kommis-
sionen konstaterade att det inte förekommer någon form av systematisk diskriminering, vare sig i lagstift-
ningen, genom att vissa målgrupper skulle ha utsetts, eller vid tillämpningen, genom att ge
myndigheterna selektiva befogenheter. 

369. De belgiska åtgärderna om en sänkning av arbetsgivaravgifterna avseende socialförsäkringen för
arbetsgivare som är på väg att införa rörliga arbetstider i sina företag bedömdes också vara en allmän
åtgärd (240). Reglerna är automatiskt tillämpliga på alla företag i Belgien och på alla arbetstagare inom
den privata sektorn och fristående offentliga företag. Myndigheterna har ingen möjlighet till en selektiv
tillämpning av bestämmelsen som vare sig i regelverket eller den praktiska tillämpningen innehåller
några specifika sektoriella, regionala eller andra element.

370. I beslutet om den brittiska klimatförändringsskatten (241) (se ”miljöstöd” nedan) avgjorde
kommissionen att ett skatteundantag för kombinerade el- och värmeverk inte är selektivt och därför inte
utgör något statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget.

371. Det tyska systemet, som innebär att företag är skyldiga att samla ekonomiska reserver för att
finansiera framtida åligganden, gav upphov till invändningar i fråga om systemets tillämpning på
kärnkraftverk och deras reserver för avfallshantering och avveckling (242). Kommissionen fann att tysk
affärslagstiftning föreskriver att alla företag bygger upp reserver för ansvarsförbindelser. Dessa regler
gäller alla företag på samma sätt och kan inte begränsas av staten. Därför faller dessa regler under
kategorin allmänna åtgärder och omfattas inte av EG-fördragets regler för statligt stöd. Slutligen
förklarade kommissionen att bestämmelserna kan godkännas på grund av den tyska företagslagstift-
ningens art eller funktion.

372. I sitt beslut att inleda en formell granskning av de åländska försäkringsbolagen av typen captive-
bolag (C 55/2001), ansåg kommissionen att selektivitetskriterierna kan uppfyllas eftersom de som

¥239∂ Ärende N 674/2001, kommissionens beslut av den 13 november 2001 (ännu ej offentliggjort).
¥240∂ Ärende N 232/2001, kommissionens beslut av den 3 juli 2001 (EGT C 268, 22.9.2001).
¥241∂ Ärende C 18/2001 (f.d. N 123/2000), kommissionens beslut av den 28 mars 2001 (EGT C 185, 30.6.2001).
¥242∂ Ärende NN 137/2001, kommissionens beslut av den 11 december 2001 (ännu ej offentliggjort).
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kommer i åtnjutande av sänkt bolagsskatt endast är de företag som ägnar sig åt captive-försäkring, vilket
i sin tur bara utgör en liten del av försäkringsbranschen.

373. I sin preliminära granskning av nederländsk internationell finansverksamhet (C 51/2001 – 11 juli 2001)
som ger skattefördelar i samband med internationell verksamhet konstaterade kommissionen också
selektivitet, eftersom nyttan med åtgärden är begränsad till företag som finns i minst fyra främmande
länder eller på två kontinenter. Grupper av företag med internationell verksamhet som inte uppfyller
ovannämnda kriterier kan inte komma i åtnjutande av åtgärden.

374. Selektiviteten kan också bero på företagets nationalitet – samordningscentra för utländska företag
i Tyskland (C 47/2001), undantag för Gibraltar och företag som är berättigade till stöd (C 52/2001 och
C 53/2001).

4. Effekter på handeln mellan medlemsstaterna

375. I ett mål (243) som rörde stöd till vägtransportföretag i regionen Friuli–Venedig–Giulia bekräftade
förstainstansrätten sin praxis avseende två villkor för tillämpningen av artikel 87.1, dvs. att handeln
mellan medlemsstaterna måste påverkas och konkurrensen snedvridas. Förstainstansrätten underströk att
dessa två villkor som en allmän regel är olösligt förbundna med varandra. I synnerhet om stödet stärker
ett företags ställning jämfört med andra företag som konkurrerar på den inre marknaden, måste den
betraktas som påverkad av stödet.

376. I det berörda målet påminde domstolen för det första om att det är fastställd praxis att även stöd
som omfattar förhållandevis små belopp ofta påverkar handeln mellan medlemsstaterna inom sektorer
med hård konkurrens, såsom transportsektorn. För att artikel 87.1 skall vara tillämplig räcker det
dessutom med att stödet hotar att snedvrida konkurrensen och att det kan påverka handeln mellan
medlemsstaterna. Därför ålåg det inte kommissionen att bevisa att det berörda stödet hade påverkat
konkurrensläget för vissa transportföretag i detta ärende. Förstainstansrätten underströk också att även
om de flesta stödmottagarnas verksamhet främst var lokal, innebar det inte något hinder för att stödet
skulle kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna och konkurrensen eller påverka införandet av
konkurrens på marknaden för kustfart. Stödet stärkte vägtransportsektorns position och därigenom de
affärsdrivande vägtransportföretagens ställning i regionen Friuli–Venedig–Giulia jämfört med deras
konkurrenter.

C — Bedömning av stödets förenlighet 
med den gemensamma marknaden

1. Branschövergripande stöd

1.1 Forskning och utveckling

377. Kommissionen förklarade ett italienskt stödprojekt förenligt med gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd till forskning och utveckling (244). Stödet gick till forskning och utveckling som utförts på
området permanenta flashminnen. Med hjälp av vetenskaplig expertis kom kommissionen fram till att

¥243∂ Förstainstansrättens dom av den 4 april 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mot kommissionen, mål T-288/97.
¥244∂ Ärende N 32/2000, kommissionens beslut av den 11 april 2001 (EGT C 199, 14.7.2001).
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stödmottagaren, ST Microelectronics, ägnade sig åt industriell forskning. Vad gäller utformningen av de
nya produktionsprocesserna, definierade kommissionen denna del av projektet som utveckling före det
konkurrensutsatta stadiet.

378. I enlighet med detta ansåg kommissionen att en förhandsutbetalning från staten, även om den var
återbetalningspliktig om projektet lyckades, utgör statligt stöd. Således granskades den brittiska anmälan
om en förhandsutbetalning av stöd till ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Rolls-Royce enligt
riktlinjerna för stöd till forskning och utveckling. Kommissionen ansåg att forsknings- och utvecklings-
projektet delvis kan anses vara lika långt från marknaden som utveckling före det konkurrensutsatta
stadiet. Med stöd i vetenskaplig erfarenhet beslöt kommissionen att nivån på det tekniska risktagandet
kräver statligt stöd, varför den godtog att stödet i fråga har en stimulerande effekt. Eftersom alla andra
kriterier i riktlinjerna för statligt stöd till forskning och utveckling var uppfyllda, ansåg kommissionen att
stödet var förenligt med EG-fördraget.

379. Kommissionen godkände flera FoU-stöd till litografisk verksamhet som spelar en central roll för
att fastställa den exakta strukturen på integrerade kretsar (245).

1.2 Sysselsättning, utbildning och arbetsförhållanden

380. Som en del av en aktiv arbetsmarknadspolitik anmälde Danmark ett system för rotation på arbets-
platsen (246), enligt vilket en arbetsgivare eller anställd kan erhålla ett ekonomiskt bidrag som täcker en
del av lönekostnaderna om den anställde deltar i utbildning eller fortbildning. Detta innebär att en
arbetslös som erhåller arbetslöshetsunderstöd övertar arbetsuppgifter från den ordinarie anställde som
tillfälligt deltar i fortbildning. När fortbildningen genomförts återkommer den anställde till en annan
tjänst hos samme arbetsgivare och den anställdes ersättare kan fortsätta att arbeta i företaget. Kommis-
sionen ansåg inte att detta system gynnar vissa företag eller produktionen av vissa varor. Artikel 87.1 i
EG-fördraget är därför inte tillämplig. Detta system skall ses i sammanhang med ett tidigare kommis-
sionsbeslut om ett anställningsbidrag som täcker en del av lönekostnaderna för en nyanställd (247). Båda
systemen är ett exempel på hur fortbildning och sysselsättning kan kombineras som nationella politiska
åtgärder för arbetsmarknaden.

381. I syfte att uppmuntra arbetsgivare att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön utöver kraven i
lagstiftningen, anmälde Danmark ett system där ett företag som verkar på land, inklusive vägtransporter
(till skillnad från offshore, sjö- och lufttransporter), kan få ett stöd som kompenserar för arbetsmiljö-
skatten och täcker kostnaderna i samband med certifieringsförfarandet (248). Kommissionen godtog
argumentet att åtskillnaden mellan landbaserade företag och andra företag kan motiveras med systemets
art och allmänna funktion. Därför ansåg den att åtgärden inte omfattades av artikel 87.1 i EG-fördraget.
Vad gäller undantaget från de avgiftsbelagda inspektionerna av företag med särskilda miljöproblem,
beslöt kommissionen att det inte leder till en förlust av intäkter eller högre kostnader för staten. Detta
innebär alltså att inte heller denna åtgärd omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget.

¥245∂ Ärende N 430/2001, kommissionens beslut av den 30 oktober 2001, (ännu ej offentliggjort), ärende N 433/2001,
kommissionens beslut av den 30 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort), ärende N 801/2000, kommissionens beslut av den
18 juli 2001 (EGT C 333, 28.11.2001). I de första två besluten förklarade kommissionen uttryckligen att stödprojekten
också hade kunnat godkännas på grundval av artikel 87.3 b i EG-fördraget, eftersom de kunde anses vara viktiga projekt
av gemenskapsintresse i den mening som avses i bestämmelsen.

¥246∂ Ärende N 236/2001, kommissionens beslut av den 25 juli 2001 (EGT C 268, 22.9.2001).
¥247∂ Ärende N 357/1996 (EGT C 67, 4.3.1997), ändrat genom ärende N 142/1999 (EGT C 151, 29.5.1999).
¥248∂ Ärende N 246/2001, kommissionens beslut av den 19 september 2001 (ännu ej offentliggjort).
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1.3 Miljö

382. Kommissionen hade flera möjligheter att tilllämpa de nya riktlinjerna för statligt stöd till
miljöskydd, som principiellt antogs i december 2000 och offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning den 3 februari 2001 (249). Sporrade av Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimat-
förändringen som antogs i december 1997 försöker många medlemsstater minska utsläppen av
växthusgaser genom att beskatta miljöfarlig energiproduktion. Storbritannien, exempelvis, har infört en
klimatförändringsskatt på energiförbrukning utanför hushållet. För vissa företag planeras lägre avgifter
eller fullständig befrielse från denna skatt under de kommande tio åren.

383. Storbritanniens anmälan av befrielse från eller minskning av klimatförändringsskatten (250) väckte
en rad olika frågor om statligt stöd, varav en (undantag för bränsle för blandad användning) ledde till att
ett formellt granskningsförfarande inleddes. 

384. I fråga om elleverantörer som slutit avtal med producenter som använder sig av energikällor som
vindkraft, vattenkraft upp till 10 MW, tidvattenkraft, vågkraft osv., godtog kommissionen i ett
nederländskt ärende som kallas grön el (251) att befrielsen motiveras av skattesystemets art eller allmänna
funktion. Eftersom produktionen av grön el inte bidrar till långsiktiga koldioxidutsläpp, är det logiskt att
det inte tas ut någon koldioxidskatt. Därför omfattas denna skattebefrielse inte av artikel 87.1 i EG-
fördraget. Kommissionen fortsatte emellertid sin undersökning av de brittiska och nederländska
åtgärderna genom att tillämpa riktlinjerna för stöd till miljöskyddsåtgärder.

385. Den brittiska klimatförändringsskatten granskades för första gången som ”driftsstöd i form av
skattelättnad eller skattebefrielse grundat på avtal mellan medlemsstaten och stödmottagaren” (252). Vad
gäller det nederländska ärendet avseende grön el granskades dess förenlighet med gemenskapslagstift-
ningen på grundval av regler som gäller befintliga skatter. Eftersom alla villkor i riktlinjerna uppfyllts,
gjorde kommissionen inte några invändningar mot denna typ av befrielse. 

386. Den andra brittiska anmälan på detta område som är av särskilt intresse gäller befrielse från
klimatförändringsskatt för naturgas i Nordirland under fem år (253). Kommissionen bekräftade att det
råder en speciell situation på naturgasmarknaden i Nordirland, eftersom den är nystartad (1996),
gaspriserna där är 40–70 % högre än i resten av landet, det saknas infrastruktur för gasindustrin och gas
utgör en marginell andel av den totala energikonsumtionen (2,4 %). Därför instämde kommissionen i att
en klimatförändringsskatt för naturgas skulle innebära ytterligare hinder för denna redan utsatta men
förhållandevis miljövänliga marknad. Dessutom menade den att eftersom gasen utgör en relativt liten
andel av energiförbrukningen skulle en betydande minskning av koldioxidutsläppen kunna uppnås om
företag verkligen förmåddes byta ut kol, olja eller elektricitet mot gas. Kommissionen godtog också det
brittiska argumentet att en utveckling av infrastrukturen endast kan ske om det finns en affärsmässig
marknad för gas. Genom att godkänna gynnsamma villkor för att skapa en sådan efterfrågan innebär
kommissionens beslut också ett stöd för utvecklingen av en infrastruktur för gas i Nordirland.

387. Genom en belgisk åtgärd med avseende på Flandern införs miljöcertifikat för producenter av
grön el. Trots att kommissionen fann att de flamländska myndigheternas utfärdande av miljöcertifikat

¥249∂ EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.
¥250∂ Ärende C 18/2001 (f.d. N 123/2000), kommissionens beslut av den 28 mars 2001 (EGT C 185, 30.6.2001).
¥251∂ Ärende NN 30/B/2000, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (ännu ej offentliggjort).
¥252∂ Vad gäller denna fråga, se också ärende N 840/A/2000, kommissionens beslut av den 6 juni 2001 och ändringar av detta

genom kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 (EGT C 358, 15.12.2001).
¥253∂ Ärende N 660/A/2000, kommissionens beslut av den 18 juli 2001 (EGT C 263, 19.9.2001).
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inte sker med hjälp av statliga medel (se ”Medlens ursprung” ovan), fortsatte den att granska den
anmälda åtgärden utifrån riktlinjerna för stöd till miljöskyddsåtgärder och förklarade den förenlig med
den gemensamma marknaden (254). Samma hållning intogs i fråga om stöd som antagits av Storbritannien
och som ålägger elleverantörer i Skottland, England och Wales att en andel av den elektricitet som
levereras till kunder i Storbritannien kommer från förnybara energikällor (255). De brittiska åtgärderna
innebär också att de leverantörer som inte har tillräckligt många miljöcertifikat för el måste betala
avgifter till en fond som inrättats av staten. Intäkterna från fonden kommer att fördelas på leveran-
törerna. Kommissionen ansåg att fördelningsmekanismen utgör statligt stöd. Eftersom reglerna för
fördelningsmekanismen är förenliga med riktlinjerna för stöd till miljöskyddsåtgärder, förklarade
kommissionen att de var förenliga med fördraget. 

388. Storbritanniens anmälan av ett system med handel av utsläppsrätter för att minska utsläppen av
växthusgaser ansågs förenlig med riktlinjerna för stöd till miljöskyddsåtgärder (256). Systemet innebär att
innehavare av poster inom olika mekanismer kan handla med utsläppsrätter sinsemellan och med andra
deltagare. Utsläppsrätter utfärdas avgiftsfritt till deltagarna. Anmälan är också intressant, eftersom
Storbritannien, vid sidan av detta system, beviljar bidrag till företag i utbyte mot absoluta utsläppsminsk-
ningar som de säljer på auktion. Storbritannien hävdade att sådana bidrag är nödvändiga som incitament
och kommissionen förklarade dem förenliga med riktlinjerna för stöd till miljöskyddsåtgärder så länge
EU inte har något obligatoriskt system för detta ändamål.

1.4 Undsättnings- och omstruktureringsstöd

389. År 1999 föreslog kommissionen lämpliga åtgärder för alla medlemsstater vid tillämpningen av
gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.
Alla stater godtog dem. En av de föreslagna åtgärderna var att göra befintliga undsättnings- och omstruk-
tureringsordningar i vissa medlemsstater förenliga med de nya riktlinjerna. År 2000 måste kommissionen
inleda en bilateral dialog med flera medlemsstater för att finslipa deras stödordningar. När det gäller
Tyskland (257), som är den medlemsstat som har flest sådana ordningar, noterade kommissionen 2001 det
faktum att de berörda ordningarna hade anpassats till de nya riktlinjerna.

390. Den 28 mars 2001 avslutade kommissionen sina undersökningar i ett av sina största och svåraste
ärenden avseende statligt stöd i östra Tyskland, ärende C 41/99. I mars 1996 godtog kommissionen att
stöd gavs holdingbolaget Lintra och dess åtta dotterbolag. En plan för att senare privatisera gruppen
misslyckades. Kommissionen ansåg emellertid att 623 miljoner D-mark i stöd ändå beviljades i enlighet
med omstruktureringsplanen för gruppen och att detta var förenligt med kommissionens beslut om att
godkänna stödet. Sammanlagt 35 miljoner D-mark användes emellertid felaktigt och måste återbetalas av
mottagarna, dvs. holdingbolaget Lintra och dess dotterbolag. Statligt stöd till flera av Lintras dotterbolag
granskas för närvarande i separata förfaranden.

¥254∂ Ärende N 550/2000, kommissionens beslut av den 25 juli 2001 (EGT C 330, 24.11.2001).
¥255∂ Ärende N 504/2000, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (ännu ej offentliggjort).
¥256∂ Ärende N 416/2001, kommissionens beslut av den 28 november 2001 (ännu ej offentliggjort).
¥257∂ Ärendena E 4/2001 (f.d. N 297/01, f.d. N 81/93), E 5/2001 (f.d. N 591/90), E 6/2001 (f.d. N 77/90), E 7/2001 (f.d. N 18/93),

E 8/2001, E 9/2001 (f.d. N 512/91), E 10/2001 (f.d. N 594/91), E 11/2001 (f.d. N 627/91), E 12/2001 (f.d. N 255/90),
E 13/2001 (f.d. N 155/88), E 14/2001 (f.d. N 442/91), E 15/2001 (f.d. N 24/95), E 16/2001 (f.d. N 73/93), E 17/2001
(f.d. N 413/91), E 18/2001 (f.d. NN 81/90), E 20/2001 (f.d. N 18/83), E 21/2001 (f.d. N 81/95, f.d. N 851/96), E 22/2001
(f.d. N 901/96), E 23/2001 (f.d. N 181/95, f.d. N 79/98), E 24/2001 (f.d. N 400/94, f.d. N 997/95), E 25/2001 (f.d. N 219/96),
E 26/2001 (f.d. N 75/95, f.d. N 420/97, f.d. NN 106/97), E 27/2001 (f.d. N 599/96), E 28/2001 (f.d. N 181/97, f.d. N 117/95,
f.d. N 767/95), E 29/2001 (f.d. N 711/95, f.d. N 618/96), E 30/2001 (f.d. N 629/96), E 31/2001 (f.d. N 337/96), E 32/2001
(f.d. N 452/97), E 33/2001 (f.d. NN 74/95, f.d. N 370/97) och E 34/2001 (f.d. N 183/94).
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391. Den 8 maj 2001 godkände Europeiska kommissionen i ärende C 1/2000 ett oprioriterat lån från
statliga Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) på 76,7 miljoner euro (150 miljoner D-mark) och en statlig
lånegaranti på 80 % som uppgick till 63,9 miljoner euro (125 miljoner D-mark) till det tyska byggfö-
retaget Philipp Holzmann AG. Kommissionen kom fram till att omstruktureringsåtgärderna lämpade sig
för att återställa företagets långsiktiga livskraft och undvika tidigare misstag. I detta sammanhang
beaktade kommissionen ändringar i den ursprungliga planen och godtog ett ettårigt lån på 125 miljoner
D-mark (63,9 miljoner euro) som beviljades av Kreditanstalt für Wiederaufbau i slutet av år 2000.

392. Den 3 juli 2001 fattade Europeiska kommissionen i ärende C 33/98 ett delvis negativt beslut om
stöd som beviljats Babcock Wilcox España (BWE). I april 1998 inledde kommissionen ett formellt
granskningsförfarande enligt EG-fördragets regler om statligt stöd av två kapitaltillskott på 60,1 miljoner
euro (10 000 miljoner pesetas) vardera som Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 1994
och 1997 hade givit sitt helägda dotterbolag BWE. I juli 1999 beslöt kommissionen att förlänga
förfarandet för att i sin granskning kunna ta upp kapitaltillskott på 246,4 miljoner euro
(41 000 miljoner pesetas) som anmäldes av de spanska myndigheterna. I juli år 2000 förlängde
kommissionen slutligen förfarandet igen för att kunna ta upp det stöd på totalt 463,5 miljoner euro
(77 110 miljoner pesetas) som föreslagits inom privatiseringsöverenskommelserna mellan SEPI och
Babcock Borsig AG. Kommissionen beslöt att förbjuda det stöd på 21,44 miljoner euro som de spanska
myndigheterna avsåg bevilja den pågående verksamheten för framtida kapitalinvesteringar i
gemensamma företag, varigenom det kommer att sluta avtal om framtida order. Kommissionen bedömde
att till skillnad från andra offentligstödda investeringar i affärsplanen, ligger denna utbetalning nära
marknaden, utgör en del av företagets affärspolicy och därför kan det statliga stödet allvarligt snedvrida
konkurrensen på ett sätt som står i strid med den gemensamma marknaden.

393. Den 30 oktober 2001 fattade Europeiska kommissionen efter en noggrann granskning som
inleddes i juni år 2000 ett slutligt negativt beslut i ärende C 36/2000 om stöd till den tyska porslinstill-
verkaren Graf von Henneberg GmbH i Thüringen. Kommissionen krävde återbetalning av närmare
71,3 miljoner euro (139,4 miljoner mark) som ansågs utgöra stöd som är oförenligt med den
gemensamma marknaden och därmed otillåtet. I enlighet med sin praxis beslöt kommissionen att
nuvarande Graf von Henneberg tillsammans med sin föregångare bär ett gemensamt ansvar för återbetal-
ningen av allt stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden.

2. Regionalstöd

394. År 1999 avslutade kommissionen det formella granskningsförfarandet avseende Investitionszula-
gengesetz till förmån för de nya tyska delstaterna, inklusive Berlin (258). Denna lag är den viktigaste
regionala stödordningen för östtyska företag. Ett positivt beslut möjliggjordes tack vare ett flertal
ändringar i tysk lagstiftning som gjordes under granskningsförfarandet. I synnerhet godtog Tyskland
distinktionen mellan nyinvesteringar, för vilka investeringsstöd kan utbetalas, och ersättningsinvester-
ingar, som utgör driftsstöd. I det senare fallet bifogades de specifika villkoren för driftsstöd (med en
stödnivå på högst 5 % och inget mer driftsstöd efter den 31 december 2004). Dessutom ändrades tysk
lagstiftning i syfte att beakta den geografiska spridningen och den maximala stödnivå som anges i
kommissionens beslut om den tyska regionalstödskartan (de maximala stödnivåerna varierar mellan
10 % och 27,5 % beroende på om stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag eller om det ligger i
en region som faller under Interreg III och alltså gränsar till Tjeckien eller Polen). I detta avseende måste
arbetsmarknadsregionen Berlin betraktas separat. Den består av staden Berlin och dess omgivningar
(som är en del av delstaten Brandenburg) och betraktas som en region enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget,

¥258∂ Ärende C 72/98 (f.d. N 702/97), N 671/99, E 5/98, kommissionens beslut av den 28 februari 2001 (ännu ej offentliggjort).
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till skillnad från de östtyska delstaterna som är regioner enligt artikel 87.3 a EG-fördraget. Därför är
stödnivån för arbetsmarknadsregionen Berlin endast 20 % netto för investeringsstöd och det finns ingen
möjlighet att bevilja driftsstöd.

395. Den främsta regionala stödordningen för Flandern (259) godkändes av kommissionen utan att den
behövde inleda något formellt granskningsförfarande. Huvudsyftet med ”Stödordning för stora och
medelstora företag inom regionalstödsområden (Lagen om främjande av företagsverksamhet av den
31 december 1970, Flandern)” är att uppmuntra investeringar i företag. Inom ramen för denna ordning
godtog kommissionen hyran av en fastighet som en stödberättigad investeringskostnad, dvs. som fasta
kapitalkostnader snarare än löpande utgifter för ett företag, dock endast om vart och ett av följande
villkor uppfylls: att hyreskontrakten tas upp som fasta tillgångar i stödmottagarens balansräkning, att
arrendatorn skriver ned priset på de uthyrda tillgångarna, att hyreskontraktet löper minst fem år och att
hyreskontraktet inte täcker löpande utgifter (t.ex. underhållsutgifter, försäkringsutgifter osv.). 

396. Kommissionen godkände åter hyra av fastigheter som en fast kapitalkostnad inom det brittiska
selektiva regionalstödet (260). De villkor som skall uppfyllas är följande: hyreskontraktet skall löpa minst
åtta år och endast gälla fastigheten, vilket utesluter alla tillkommande löpande driftskostnader såsom
avgifter, allmänna underhållstjänster, försäkringar, reparationer, utrustning osv. För att kunna beräkna
värdet av hyran, kommer hyresbetalningarna under minst åtta år att diskonteras för att ge en uppfattning
om det nuvarande reella värdet av hyresåtagandet.

397. En italiensk anmälan (261) gav upphov till en intressant debatt om definitionen av nyinvesteringar.
I skatteförordningen görs ingen uttalad hänvisning till de nyinvesteringar som tas upp i punkterna 4.4 och
4.6 i riktlinjerna för regionalstöd. Där föreslås i stället en teknisk definition av investeringar som
berättigar till stöd som rör nettoinvesteringar som skillnaden mellan ett företags bruttoinvesteringar i
nya tillgångar under en referensperiod (motsvarande ökningen av företagets produktionskapacitet)
och försäljningsbeloppet, avskrivningar och nedskrivningar av företagets samlade tillgångar under
samma referensperiod (motsvarande minskningen av företagets produktionskapacitet). I syfte att
fastställa investeringarnas storlek finns i skatteförordningen en mekanism för att räkna fram de totala
bruttoinvesteringarna, de ersättningsinvesteringar som gjorts för att återupprätta företagets produk-
tionskapacitet, som minskat genom försäljningar, avskrivningar och nedskrivningar av alla tillgångar
under en viss period. På grundval av denna definition godtog kommissionen att de stödberättigande
investeringarna motsvarar nyinvesteringarna i den mening som avses i riktlinjerna för regionalstöd.

398. Däremot beslöt kommissionen att definitionen (investeringar i nya fasta materiella tillgångar)
inom viss spansk skattelagstiftning (262) inte kan bedömas vara investeringsstöd i den mening som avses i
riktlinjerna, eftersom utgifterna är avsedda att finansiera ersättningsinvesteringar som kvalificeras som
driftsstöd.

399. I sju ärenden måste kommissionen inleda formella förfaranden i icke anmälda spanska
skattestödsordningar (263). Argumentet att undantagen kan motiveras med skattesystemets art och

¥259∂ Ärende N 715/2000, kommissionens beslut av den 21 december 2000, skrivelse till medlemsstaterna av den 7 februari 2001
(EGT C 244, 1.9.2001).

¥260∂ Ärende N 731/2000, kommissionens beslut av den 25 april 2001 (EGT C 211, 28.7.2001).
¥261∂ Ärende N 646/A/2000, kommissionens beslut av den 13 mars 2001 (EGT C 149, 19.5.2001).
¥262∂ Ärende C 48/1999, C 53/1999 och C 54/1999, se nedan.
¥263∂ Ärende C 48/1999, kommissionens beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej offentliggjort), ärende C 49/1999, kommissionens

beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej offentliggjort), ärende C 50/1999, kommissionens beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej
offentliggjort), ärende C 51/1999, kommissionens beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej offentliggjort), ärende C 52/1999,
kommissionens beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej offentliggjort), ärende C 53/1999, kommissionens beslut av den 11 juli 2001
(ännu ej offentliggjort), och ärende C 54/1999, kommissionens beslut av den 11 juli 2001 (ännu ej offentliggjort).



122 XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG

KONK. RAP. 2001

ekonomiska utformning förkastades av kommissionen. I tre fall (264) vederlade kommissionen
argumentet att de ordningar som granskas skall bedömas som befintligt stöd. Kommissionen ansåg att
detta var nytt stöd eftersom ordningarna under granskning antingen innehöll avsevärda förändringar
eller inte alls var kopplade till stödordningar som fanns innan Spanien gick med i EU. I tre ärenden
(avseende minskningar av det skattebelopp som skall betalas på högst 45 % av en genomförd
investering (265)) definierade kommissionen stödet som delvis varande investeringsstöd, delvis
driftsstöd och i fyra fall (skattesänkningar i form av lättnader från det grundläggande skattepliktiga
beloppet som genomförs i en glidande skala under fyra på varandra följande taxeringsår (266)) som
driftsstöd. I inget av dessa fall ansåg den stödet på något sätt förenligt med fördraget och Spanien
uppmanades att kräva tillbaka det olagliga stödet.

400. År 1998 föreslog kommissionen lämpliga åtgärder för alla medlemsstater i samband med
riktlinjerna för nationellt regionalstöd. År 1999 och 2000 måste kommissionen inleda en bilateral
dialog med flera medlemsstater i syfte att anpassa deras befintliga regionalstödsordningar med hänsyn
till den exakta formuleringen i riktlinjerna för regionalstöd. Vad gäller Italien (267) och Tyskland (268)
avslutades ett relativt stort antal sådana administrativa samarbetsåtgärder med en skrivelse från
kommissionen om det faktum att den berörda regionalstödsordningen anpassats efter riktlinjerna för
regionalstöd.

401. Kommissionen har dessutom fattat ett antal beslut inom de sektorsövergripande rambestäm-
melserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt (269). Den 8 maj 2001 beslöt Europeiska
kommissionen i ärende N 783/2000 att inte göra några invändningar mot ett föreslaget stöd på
119 080 000 euro till förmån för Wacker Chemie GmbH Nünchritz för en utbyggnad och moderni-
sering av f.d. Hüls AG:s silikonfabrik. Kommissionen har beslutat att den föreslagna stödnivån på
26,77 % bruttobidragsekvivalent ligger under den maximala stödnivå som är tillåten enligt de sektors-
övergripande rambestämmelserna för detta specifika projekt. Vid granskningen av stödets förenlighet
med fördraget beaktade kommissionen den rådande situationen på marknaden, antalet arbetstillfällen
som direkt skapats genom projekten och de förmånliga effekter som investeringen har på ekonomierna
i de regioner som erhåller stöd (270). Den 18 juli 2001 godkände Europeiska kommissionen i ärende
N 184/2000 27,6 miljoner euro i stöd till Karto-gruppens investeringar i Leuna, Sachsen-Anhalt.
Investeringen gäller byggnationen av en pappersfabrik för tillverkning av toalett- och hushållspapper.
Den totala investeringskostnaden på 85 miljoner euro (166 miljoner D-mark) och det godkända stödet
motsvarar 35 % av de stödberättigande kostnaderna. Genom investeringsprojekten skapas 154 fasta
arbetstillfällen i en region som är drabbad av hög arbetslöshet. Kommissionen godtog stödet eftersom
den ansåg stödet förenligt med de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora
investeringsprojekt.

¥264∂ Ärende C 48/1999, C 53/1999 och C 54/1999, se ovan.
¥265∂ Ärende C 48/1999, C 53/1999 och C 54/1999, se ovan.
¥266∂ Ärende C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999 och C 52/1999, se ovan.
¥267∂ Ärendena N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/A/97, N 288/96

och C 27/89.
¥268∂ Ärendena N 711/95 och N 618/96.
¥269∂ EGT C 107, 7.4.1997, s. 1.
¥270∂ Taket för regionalstöd i den berörda regionen är 35 % brutto för stora företag.



XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG 123

KONK. RAP. 2001

3. Sektorsstöd

3.1 Sektorer som omfattas av särskilda regler

3.1.1 Varvsindustrin

402. I enlighet med artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1540/98 om fastställande av nya regler för
stöd till varvsindustrin (271) har inget nytt driftsstöd till varvsindustrin beviljats sedan början av 2001. 

403. I linje med sin ståndpunkt av den 29 november genomförde kommissionen sin tudelade strategi
för att skydda gemenskapens varvsindustri från stöd som Sydkorea beviljat sin varvsindustri. Dels
genomförde den undersökningar enligt förordningen om fastställande av gemenskapsförfaranden på den
gemensamma handelspolitikens område (272) och förberedde åtgärder mot Sydkorea inom WTO, dels
föreslog den en förordning om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin (273).

404. Den föreslagna tillfälliga skyddsordningen är en undantagsåtgärd, utformad för att stödja
kommissionens åtgärder mot Sydkorea inom ramen för WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåt-
gärder. Den kommer inte att träda i kraft förrän kommissionen inleder WTO-åtgärden mot Sydkorea och
kommer inte att upphävas förrän gemenskapen och Sydkorea når en överenskommelse i frågan. Under
alla omständigheter löper den ut den 31 december 2002. 

405. Vid mötet i rådet (industri) den 5 december kunde den föreslagna tillfälliga skyddsordningen inte
antas. Därför har kommissionen ännu inte inlett WTO-åtgärden mot Sydkorea. Den kommer emellertid
att uppdatera sina undersökningar enligt förordningen om fastställande av gemenskapsförfaranden på den
gemensamma handelspolitikens område under första halvåret 2002.

406. Den 25 juli 2001 beslöt kommissionen att förklara icke anmält statligt stöd till investerarna i
byggnationen av fartyget ”Le Levant” oförenligt med den gemensamma marknaden (274). Fartygsbygget
finansierades av privata investerare som fortfarande äger det. Fartyget sköts av företaget CIL som också
är tänkt att bli dess ägare i framtiden. Investerarna hade rätt att dra av investeringskostnaderna från sin
skattepliktiga inkomst i enlighet med en skattestödsordning (”Loi Pons”). När det gäller denna typ av
projekt, måste kommissionen verifiera projektets utvecklingsinnehåll. I detta ärende ansåg kommissionen
att fartyget inte på något avgörande sätt kommer att bidra till utvecklingen av Saint-Pierre-et-Miquelon.
Eftersom detta otillåtna stöd redan har beviljats, skall det återbetalas. Kommissionen anser att
investerarna, som är de direkta mottagarna och nuvarande ägare till fartyget, skall återbetala stödet.

407. Kommissionen beslöt att förlänga en formell granskning avseende omstruktureringen av spansk
varvsindustri genom att räkna in alla transaktioner som lett till skapandet av varvsgruppen IZAR (275).
Kommissionen betvivlar att det pris som betalades av den statliga militära varvsgruppen Bazan (som
senare bytte namn till IZAR) för ett antal varv som köpts av den statliga varvsgruppen Astilleros
Espanoles (AESA) och det statliga holdingbolaget Sociedad Estatal de Participationes Industriales
(SEPI) verkligen var transaktioner som skedde på marknadsmässiga villkor, varför de skulle kunna vara
stöd till den nya IZAR-gruppen. Kommissionen betvivlar att sådant stöd är förenligt med reglerna för

¥271∂ EGT L 202, 18.7.1998, s. 1.
¥272∂ Rådets förordning (EG) nr 3286/94 , EGT L 349, 31.12.1994, s. 71.
¥273∂ KOM(2001) 401 slutlig, EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 208.
¥274∂ Ärende C 74/99.
¥275∂ Ärende C 40/00, beslut av den 28 november 2001.
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stöd till varvsindustrin. Den har därför beslutat att förlänga det granskningsförfarande som den redan har
inlett i fråga om en transaktion där AESA sålde två varv och en motorfabrik till SEPI.

3.1.2 Stål

408. Enligt den sjätte uppsättningen gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin som gäller till
dess att EKSG-fördraget upphör att gälla i juli 2002 får stöd endast beviljas i ett begränsat antal fall,
närmare bestämt i fråga om forskning och utveckling, miljöskydd och till att finansiera socialpolitiska
åtgärder i samband med nedläggningar av fabriker. 

409. Kommissionen godkände stöd till miljöskydd för följande EKSG-stålföretag: Voest Alpine Linz
(1,6 miljoner euro), Voest Alpine Donawitz (2,6 miljoner euro), Böhler Edelstahl (348 830 euro) och flera
spanska företag. Den fattade ett negativt beslut i fråga om stöd till förmån för BRE.M.A Warmwalzwerk
(622 564 euro), eftersom ingen avräkning gjorts för de besparingar som investeringen givit upphov till,
vilket krävs enligt bilagan till gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin.

410. Kommissionen godkände stöd till forskning och utveckling till förmån för Corus Technology BV
(166 661 euro), Sidmar NV (505 620 euro), Stahlwerke Bremen (290 828 euro) och Cogne Acciai Speciale
(2,58 miljoner euro). Den fattade ett negativt beslut i fråga om Eko Stahl (399 004 euro), eftersom den
ansåg att detta företag endast skulle fungera som ”provanläggning” för övriga parter i ett forsknings- och
utvecklingsprojekt.

411. Kommissionen fattade också två slutliga beslut om Georgsmarienhuette Holding GmbH och
Groeditzer Stahlwerke GmbH, varvid den fann att förvaltningsavtalet och försäljningen av tillgångar inte
innebar något stöd.

3.1.3 Kol

412. För närvarande bryter fyra EU-medlemsstater kol. På grund av ogynnsamma geologiska villkor
kan de flesta gruvor inom EU inte konkurrera med importerat kol och ändå har de berörda medlems-
staterna valt att stödja sin kolindustri, främst i fråga om sociala och regionala aspekter. Det statliga stödet
är reglerat i kommissionens beslut nr 3632/93/EKSG om gemenskapsregler för statsstöd till
kolindustrin (276) som anger på vilka villkor sådant stöd kan beviljas. Medlemsstaterna anmäler stöd på
årsbasis. Kommissionen granskar ansökningarna noggrant och godkänner dem. Detta gäller fram till dess
att EKSG-fördraget upphör att gälla.

413. Genom ett beslut av den 25 juli 2001 antog kommissionen ett förslag till rådsförordning om
statligt stöd till kolindustrin (277) för att hantera statligt stöd som kommer att beviljas efter
den 23 juli 2002.

414. År 2001 godkände kommissionen statliga stödordningar enligt vilka Tyskland (278),
Frankrike (279), Spanien (280) och Förenade kungariket (281) tilläts bevilja nödvändig statlig finansiering av

¥276∂ EGT L 329, 30.12.1993, s. 12.
¥277∂ KOM(2001) 423 slutlig (EGT 304 E, 30.10.2001, s. 202).
¥278∂ Kommissionens beslut av den 21 december 2000, N 1/2001, EGT L 127, 9.5.2001, s. 55.
¥279∂ Kommissionens beslut av den 23 maj 2001, N 3/2001, EGT L 239, 7.9.2001, s. 35.
¥280∂ Kommissionens beslut av den 11 december 2001, N 2/2001 (ännu ej offentliggjort).
¥281∂ Kommissionens beslut av den 8 maj 2001, N 4/2001, EGT L 241, 11.9.2001, s. 10. Kommissionens beslut av den

25 juli 2001, N 6/2001, EGT L 305, 22.11.2001, s. 27. Kommissionens beslut av den 17 oktober 2001, N 7/2001 och
N 8/2001 (ännu ej offentliggjort).
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kolindustrin år 2001. Dessa stöd skall täcka differensen mellan olika produktionskostnader och priset på
det kol som köps och säljs internationellt samt kompensation för betalningen av sociala avgifter.

3.1.4 Bilindustrin

415. Den 13 november 2001 beslöt kommissionen att förlänga giltigheten för gemenskapens
rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin (EGT C 279, 15.9.1997). Alla medlemsstater bejakade
förlängningen. Giltigheten gäller ett år, dvs. t.o.m. den 31 december 2002, såvida inte de nya sektorsöver-
gripande rambestämmelserna för regionalstöd som ersätter de specifika rambestämmelserna för statligt
stöd till bilindustrin träder i kraft innan dess.

416. Den 17 januari 2001 godkände Europeiska kommissionen regionalt investeringsstöd på
40 miljoner brittiska pund till Nissan Motor Manufacturing Ltd (282). Detta stöd utgör regionalt invester-
ingsstöd till omställning av företagets bilfabrik i Sunderland (Storbritannien) för att introducera den nya
modellen ”Micra”. Kommissionen kunde inte bekräfta sina ursprungliga tvivel, som gjorde att ett
formellt granskningsförfarande inleddes i september 2000.

417. Den 6 juni beslöt kommissionen att fatta ett negativt beslut om det stöd till forskning och
utveckling som de italienska myndigheterna planerade att bevilja IVECO S.p.A, ett dotterbolag till
Fiatgruppen. Det planerade stödet uppgick till 16 miljoner euro i nominella värden till ett investerings-
projekt på 111 miljoner euro till utveckling och utökning av IVECO:s utbud av lätta fordon. 

418. Kommissionen ansåg att det planerade stödet inte var nödvändigt för att IVECO skulle kunna
utveckla sitt utbud av nya lätta skåpbilar. Medan projektet ledde till en förbättrad produkt i förhållande
till föregående modell, var investeringens innovativa karaktär begränsad till vad som är normalt inom
bilindustrin när det gäller utveckling och lansering av nya modeller.

419. I enlighet med de regler som gäller för statligt stöd till forskning och utveckling kan stöd beviljas
om det fungerar som ett incitament för företag att genomföra forsknings- och utvecklingsverksamhet vid
sidan av deras normala verksamhet. Om utvecklingen av en ny modell eller uppsättning modeller skulle
betraktas som forskningsverksamhet i behov av stöd, skulle varje biltillverkare kunna begära forsknings-
och utvecklingsstöd för varje ny modell som den släpper på marknaden. Det offentliga stödet skulle då
bara vara en form av driftsstöd och skulle inte nå målet att uppmuntra företag till forskning som de annars
inte skulle ha utfört.

420. Den 23 oktober 2001 godkände Europeiska kommissionen ett kapitaltillskott till förmån för den
spanska biltillverkaren Santana Motor år 1999, eftersom åtgärden inte utgjorde statligt stöd. Kommis-
sionen godkände också delvis ett investeringsstöd till Santana i fråga om dess strategiska plan för åren
1998–2006.

421. När det gäller kapitaltillskott som omfattar offentliga medel måste kommissionen säkerställa att
åtgärden inte innehåller några element av statligt stöd. För att göra detta genomför kommissionen en
djupgående granskning för att avgöra om företagets lönsamhets- och tillväxtutsikter motiverar ett sådant
kapitaltillskott sett ur en privat investerares synvinkel. I detta ärende ansåg kommissionen att Santanas
lönsamhetsutsikter var tillräckligt goda för att motivera kapitaltillskottet. Därför beslöt kommissionen att
det inte utgjorde statligt stöd.

¥282∂ Ärende C 51/2000.
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422. Vad gäller investeringsstödet ansåg kommissionen att stödet är förenligt med den gemensamma
marknaden, eftersom det beviljas inom de nivåer ovan vilka det är nödvändigt att genomföra en mer
detaljerad bedömning av bilindustrin. Det maximala stödbelopp som kunde beviljas var 8,68 miljoner
euro.

423. Den 28 februari 2001, efter att ha slutfört det formella granskningsförfarandet, godkände
Europeiska kommissionen regionalt investeringsstöd på 78 miljarder lire (40 miljoner euro) till produk-
tionen av den nya modellen ”Punto” vid Fiatfabriken i Melfi (södra Italien). Kommissionen undersökte
möjligheten att flytta projektet geografiskt och drog slutsatsen att Fiatgruppens fabrik i Tychy, Polen,
skulle ha kunnat bli ett lönsamt alternativ. Kommissionen genomförde en nyttokostnadsanalys för att
kunna bedöma stödets proportionalitet. I analysen jämfördes kostnaderna för projektet i Melfi med
kostnaden för den alternativa lokaliseringen. Eftersom den planerade stödnivån låg under både det
regionala stödtaket och den regionala nackdelens nivå, dvs. extrakostnaderna för att lokalisera produk-
tionen till Melfi snarare än Tychy, ansåg kommissionen att reglerna i gemenskapens rambestämmelser för
statligt stöd till bilindustrin efterlevts och att förslaget till stöd är förenligt med EG-fördraget.

424. Den 20 december 2001 beslöt Europeiska kommissionen, efter det att det formella gransknings-
förfarandet slutförts, att Tyskland skall minska sitt planerade regionalstöd till förmån för
DaimlerChrysler avseende uppförandet av en ny motorfabrik i Kölleda (Thüringen), ett stödområde i den
mening som avses i artikel 87.3 a.

425. Vad gäller stödets nödvändighet hävdade Tyskland att investeringen kunde genomföras på en
alternativ plats i Ungern (i Nyergesujfalu). På grundval av de handlingar som kommissionen erhöll,
kunde den dra slutsatsen att lokaliseringen till Ungern var ett trovärdigt kommersiellt alternativ. Vad
gäller stödets proportionalitet visade nyttokostnadsanalysen att nivån på de regionala nackdelarna för
Kölleda uppgick till 31,93 %, vilket är lägre än vad Tyskland ursprungligen angav. Till följd av den
betydande ökningen av produktionskapaciteten, minskades den tillåtna stödnivån med en procentenhet
till 30,93 %. Därför kunde kommissionen endast godkänna ett stödbelopp på 30,93 % av den stödberät-
tigande investeringen på 185 miljoner euro (nuvarande nettovärde), vilket motsvarar 57,22 miljoner euro
(nuvarande nettovärde). Det återstående beloppet 6,58 miljoner euro i anmält stöd ansågs oförenligt med
den gemensamma marknaden.

426. Den 18 juli 2001 beslöt Europeiska kommissionen, efter det att det formella granskningsförfa-
randet slutförts, att minska det planerade regionala investeringsstödet till förmån för Volkswagen för
byggnation av en ny bilfabrik i Dresden. Monteringen av den nya modellen och mellanlagret planerades
att lokaliseras till Dresden och den nya karossverkstaden och måleriet till det närbelägna Mosel, som
båda är stödområden i den mening som avses i artikel 87.3 a.

427. Vad gäller stödets nödvändighet ansåg kommissionen, med stöd i de handlingar som den erhöll
under förfarandet, att företaget hade övervägt en produktionsanläggning i Tjeckien (i Prag och Kvasiny)
som ett trovärdigt kommersiellt alternativ. Kommissionen grundade sin bedömning av stödets proportio-
nalitet på två separata nyttokostnadsanalyser: en för Dresden och Prag och en för Mosel och Kvasiny. Vad
gäller investeringen i Mosel, låg den planerade stödnivån lägre än taket för både de regionala nackdelarna
och det regionala stödtaket. Kommissionen godkände därför det planerade stödet till Mosel på
65 miljoner D-mark. Vad gäller investeringen i Dresden, översteg den stödnivå som planerats av Tyskland
den regionala nackdelen. Kommissionen godkände därför ett stöd på 80 miljoner D-mark, men ett
överskjutande belopp på 25,7 miljoner D-mark ansågs oförenligt med den gemensamma marknaden.
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3.1.5 Transport

Järnvägstransporter

428. Kommissionen har under några år fört en politik som gått ut på att förskjuta tyngdpunkten mellan
olika transportsätt och främja sådana som är mindre skadliga för miljön i syfte att uppnå ett hållbart transport-
system. I sin senaste vitbok om en gemensam transportpolitik påminde kommissionen om att järnvägstran-
sporterna är den strategiska sektor som är avgörande för om ansträngningarna att förskjuta tyngdpunkten
kommer att lyckas. Därför kommer kommissionen att ställa sig positiv till stöd till järnvägssektorn, både
med avseende på järnvägstjänster och i synnerhet, investeringar i järnvägsinfrastruktur som på grund av
stora investeringskostnader inte är lönsamma utan offentlig medfinansiering.

429. I enlighet med den gemensamma transportpolitiken beslöt kommissionen den 13 februari 2001
att inte göra några invändningar mot Storbritanniens beslut att bevilja offentligt stöd till ett antal
projekt. Syftet med projekten var att visa den breda allmänheten att järnvägen kan vara ett effektivt och
lönsamt transportsätt som kan vara ett alternativ framför allt till bilen (N 687/2000 – Innovativa
lösningar inom järnvägslogistiken) (283). Den 19 september 2001 godkände kommissionen dessutom ett
stort stödbelopp till styrelsen för infrastrukturell utveckling i Storbritannien för att bistå den vid
finansieringen av investeringsprogram för upprustning av den viktigaste järnvägsinfrastrukturen i
Storbritannien (N 500/2001 – Stöd till järnvägsnätet) (284).

Sjötransporter

430. Under loppet av år 2001 godkände kommissionen flera stödordningar till förmån för anställning
av sjöfolk inom gemenskapen. Dessa åtgärder för att minska lönekostnaderna för rederierna genomförs
för att de skall kunna möta den internationella konkurrensen utan att behöva tillgripa massiva utflagg-
ningar till förmån för registrering i stater som tillämpar regler för beskattning och sociala åtaganden som
är mindre betungande för redarna. Åtgärderna bidrar också till att bevara arbetstillfällen för anställda i
gemenskapens handelsflottor så att yrkeskunnandet och en hög säkerhetsnivå på sjöfartsområdet
bibehålls.

431. Den 8 februari godkände kommissionen Frankrikes beslut att under 2001 förlänga sin ordning
med ersättning för sociala avgifter som betalas ut till rederier, vilket godkändes av kommissionen 1999
för en treårsperiod. Denna ordning bygger på att företag som anställer sjöfolk, och vilkas fartyg är utsatta
för internationell konkurrens, får ersättning för de sociala avgifter inbetalade föregående år som avser
försäkringar relaterade till ålderdom, arbetsplatsolyckor och arbetsskador. Ersättningen betalas ut till de
organ som ansvarar för återbetalningen av dessa avgifter.

432. Den 30 april godkände kommissionen att Frankrike kompletterar sin bestämmelse om stöd till
förmån för anställning av sjöfolk inom gemenskapen som möjliggör ersättning till rederier för avgifter
till familjetillägg och arbetslöshetsförsäkringar.

433. Den 6 mars godkände kommissionen att Finland betalar ut ersättning till rederier för de avgifter
som inbetalas för sjöfolkets pensioner, arbetslöshetsförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och
fritidsförsäkring. Stödet omfattar samtliga fartyg som registrerats som handelsfartyg i utrikesfart. Under
vissa förutsättningar inbegrips även bogserbåtar och skjutbogserare. I dessa två fall omfattas endast
fartyg på öppet hav.

¥283∂ Kommissionens beslut av den 13 februari 2001.
¥284∂ Kommissionens beslut av den 19 september 2001 (EGT C 333, 28.11.2001, s. 7).
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434. Den 28 februari beslöt kommissionen att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-
fördraget i syfte att bedöma de stödåtgärder som syftade till att kompensera SNCM för dess tillhanda-
hållande av tjänster i allmänhetens intresse (285). Beslutet fattades mot bakgrund av nya uppgifter som
lämnats till kommissionen inom ramen för det oavslutade granskningsförfarandet 1998 i samband med de
stöd som franska staten betalade ut till företaget Corsica Marittima, som är ett dotterbolag till SNCM, för
passagerartransporten mellan Frankrike och Italien på sträckan Genua–Bastia och Livorno–Bastia (286).

435. Den 30 oktober 2001 beslöt kommissionen att avsluta de två förenade förfarandena, eftersom
det stöd som beviljats SNCM inte översteg de kostnader som företaget ådragit sig då det uppfyllt sin
allmänna skyldighet att upprätthålla sjöförbindelser till Korsika såsom den fastställts av myndig-
heterna. Således kan det konstateras att det inte förekommit några korssubventioner till förmån för
dotterföretaget Corsica Marittima. Kommissionens granskning visar också att den hyra som det
sistnämnda företaget betalat har fastställts enligt marknadsmässiga villkor. Kommissionen har också
uppmanat Frankrike att inkomma med uppgifter om de åtgärder som vidtas innan ett nytt avtal om att
tillhandahålla en tjänst i allmänhetens intresse i form av en sjöförbindelse till Korsika träder i kraft för
att anpassa SNCM:s struktur till de nya marknadsvillkor som följer av tillämpningen av artikel 4 i
förordning (EEG) nr 3577/92. 

436. Den 20 juni avslutade kommissionen det oavslutade förfarandet från augusti 1999 om stöd som
Italien beviljat Tirrenia di Navigazione mellan 1990 och 2000, eftersom den ansåg att dessa kan bli
föremål för undantaget i artikel 86.2 i EG-fördraget för företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse. Kommissionen konstaterade att det stöd som Italien beviljat i själva
verket utgjorde en kompensation som är nödvändig och proportionerlig för det uppdrag som anförtrotts
Tirrenia di Navigazione, nämligen att under hela året garantera tillräckliga reguljära transporttjänster till
och från bestämda hamnar på Sicilien och Sardinien.

437. För att ta hänsyn till utvecklingen på en marknad som genomgått en liberalisering av kusttrafiken
sedan den 1 januari 1999 och nyligen sett nya operatörer göra sitt intåg, beslöt kommissionen att de
kompensationsbetalningar som Tirrenia di Navigazione kommit i åtnjutande av sedan den 1 januari 2001
kommer att begränsas till de åtaganden som Italien ingått för perioden 2000–2004. Dessa innebär en
minskning av tjänsteutbudet för att lämna mer plats åt andra aktörer på de kommersiellt lönsamma
linjerna. 

438. Den 25 juli godkände kommissionen de stöd som Spanien beviljade rederiet Transmediterranea
för att kunna häva det avtal om offentliga tjänster som ingicks med staten 1978. Kommissionen godkände
också stöd till kompensation för förpliktelsen att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse som
företaget åtagit sig 1998 för trafiken mellan Kanarieöarna.

439. Kommissionen ansåg att det stöd som beviljades för att häva avtalet om tjänster i allmänhetens
intresse som slöts 1978 mellan Transmediterranea och spanska staten utgjorde redan befintligt stöd.
Dessa stödordningar omfattar rättigheter och skyldigheter som beslutats under den period som omfattas
av avtalet och motsvarar kompensationsbeloppet till förmån för Transmediterranea för de kusttrafik-
tjänster som företaget tillhandahöll mellan 1978 och 1997 inom ramen för avtalet.

440. Den 18 juli beslöt kommissionen att avsluta förfarandena enligt artikel 88.2 i EG-fördraget om
stöd till den italienska hamnsektorn (287) mellan 1992 och 1998 som hade inletts och förlängts den

¥285∂ C 14/2001, EGT C 117, 21.4.2001.
¥286∂ C 78/98, EGT C 62, 4.3.1999.
¥287∂ C 27/93 och C 81/98, EGT L 312, 29.11.2001, s. 5.
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3 september 1993 respektive den 23 juni 1996 och den 21 januari 1999. År 1991 inledde den italienska
regeringen en grundlig strukturreform inom sektorn. I samband med denna reform beviljades avsevärda
stödbelopp för att avveckla det befintliga systemet och se till att sektorn öppnades för konkurrens. I sitt
slutliga beslut ansåg kommissionen att det stöd på 120 miljoner euro som Italien betalat ut till förmån för
hamnföretag, hamnbolag och hamnkonsortier i form av subventioner för att betala tillbaka skulder och
täcka företagens förluster inte var förenligt med den gemensamma marknaden och att det skall betalas
tillbaka till den italienska staten. Samtidigt ansåg kommissionen att de stöd som betalats ut av Italien för
ersättning när anställning upphör och bidrag till förtidspensionering av hamnarbetare som varit delägare i
hamnbolagen och hamnkonsortierna inte utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87 i fördraget. De
åtgärder som vidtagits avseende lönekompensationsfonden ”Cassa integrazione guadagni straordinaria”,
engångsbelopp till icke-arbetsföra arbetstagare och semesterbostäder i ”Casa di soggiorno di
Dovadola” för att garantera hamnarbetarnas socialförsäkringsskydd utgör inte heller stöd i enlighet med
artikel 87 i fördraget. 

441. Den 20 december 2001 godkände kommissionen en förlängning av den brittiska stödordningen
Freight Facilities Grants för fartygsfrakt i närsjöfart och projektet Port of Rosyth (288) som blev den första
tillämpningen av reglerna för statligt stöd till hamninfrastruktur. Kommissionen anser vanligtvis att
statlig finansiering av infrastruktur som utan undantag är öppen för alla potentiella användare och som
sköts av staten normalt inte omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget. Av förstainstansrättens dom i målet
”Aéroports de Paris mot Europeiska gemenskapernas kommission” (289) kan man sluta sig till att skötseln
och tillhandahållandet av infrastruktur kan utgöra en ekonomisk verksamhet i den mening som avses i
artikel 87.1 i EG-fördraget. Statligt stöd till ansvariga för infrastruktur som utsetts genom ett öppet och
icke-diskriminerande urvalsförfarande för bl.a. byggnation och underhåll av transportinfrastruktur
motsvarar emellertid ett marknadspris och leder vanligen inte till att artikel 87.1 i EG-fördraget
tillämpas. Stödordningen Freight Facilities Grants och projektet Port of Rosyth godkändes i enlighet
med artikel 87.3 c i EG-fördraget.

Inre vattenvägar

442. I vitboken om den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 (290) formuleras huvudlinjerna och
prioriteterna inom gemenskapens transportpolitik. Där förordas återupprättande av balansen mellan
transportsätten som en prioriterad åtgärd. Återupprättandet av balansen bör särskilt ske genom att välja de
transportsätt som är mest miljövänliga och som disponerar över outnyttjad kapacitet, såsom inlandssjö-
farten. I energihänseende är detta transportsätt säkert, rent och effektivt och har en betydande överkapacitet.
Åtgärder som innebär att varutransporter på vägarna överförs till inlandssjöfarten är av gemensamt intresse
i den mening som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget. I rådets förordning (EG) nr 718/1999 uppmanas
dessutom medlemsstaterna att vidta ett visst antal åtgärder till förmån för inlandssjöfarten (291).

443. De stöd som beviljades sektorn för inlandssjöfart under 2001 är stödordningar för att, som i
Frankrike (292), uppmuntra anpassningen av den inre vattenvägsflottan till marknadskraven eller att, som i
Nederländerna (293), främja upprättandet, utvidgningen och idrifttagandet av privata industriella förbin-
delser med inre vattenvägar för att främja en övergång till vattenvägtransporter. I det senare fallet anser

¥288∂ Ärende N 649/2001.
¥289∂ Mål T-128/98 Aéroports de Paris mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 2000, s. II-3929.
¥290∂ KOM(2001) 370.
¥291∂ Rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom

inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (EGT L 90, 2.4.1999).
¥292∂ Beslut av den 2 oktober 2001, N 299/2001 (EGT C 342, 5.12.2001).
¥293∂ Beslut av den 31 januari 2001, N 597/2000 (EGT C 102, 31.3.2001).
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kommissionen att det rör sig om en offentlig delfinansiering av en typ av infrastruktur som saknar
konkurrensutsatt marknad. Statligt stöd är alltså motiverat, eftersom det svarar mot ett behov av
samordning av transporter i enlighet med artikel 73 i EG-fördraget.

444. Dessutom godkände kommissionen statligt stöd för att bygga lastnings- och lossningsterminaler
utmed de inre vattenvägarna i Flandern som syftar till att göra dessa vattenvägar mer tillgängliga och att
öka användandet av detta transportsätt (294). I sitt beslut noterade kommissionen särskilt att transporter på
de inre vattenvägarna kräver stora investeringar i infrastruktur för att bli effektiva och att sådana invester-
ingar inte vore ekonomiskt lönsamma utan offentlig medfinansiering.

Luftfart

445. År 2001 utmärks av ett ”före” och ett ”efter” den 11 september, eftersom terroristattentaten i
USA hade betydande återverkningar på luftfartssektorn. På området för stöd till civilflyget och
flygplatserna förde Europeiska kommissionen en politik utifrån riktlinjerna från december 1994 (295). 

446. För att bemöta dessa ovanliga händelser inledde kommissionen denna politik mycket snabbt (296).
Kommissionen medgav för övrigt att vissa stödordningar kunde motiveras som reaktion på ovanliga
händelser. Den hänvisade till stöd som lämnas i fall där försäkringar saknas och stöden kompenserade
för förluster som flygbolagen lidit till följd av att luftrummet av säkerhetsskäl stängdes under fyra dagar
och de höjda kostnaderna för säkerhetstjänster. Alla dessa stödåtgärder som medlemsstaterna vidtagit
måste anmälas av medlemsstaterna och granskades i enlighet med artikel 87.2 b i EG-fördraget. Flera
stöd av försäkringskaraktär godkändes av kommissionen under 2001.

447. För att flygplan skulle kunna lyfta och flygplatserna kunna fungera anmälde medlemsstaterna till
kommissionen stöd som skulle komma att beviljas privata försäkringsbolag ur allmänna garantifonder för
att täcka kostnader till följd av terrorriskerna. På villkor att flera kriterier uppfylldes (297) godkände
kommissionen stöden till flygbolagen och de privata försäkringsbolagen för att täcka kostnaderna till
följd av terrorriskerna i följande medlemsstater:

— Storbritannien: beslut av den 23 oktober 2001 (298).

— Portugal och Luxemburg: beslut av den 28 november 2001 (299).

— Belgien och Sverige: beslut av den 11 december 2001 (300).

— Tyskland, Österrike, Danmark, Spanien och Frankrike: beslut av den 20 december 2001 (301).

¥294∂ Kommissionens beslut av den 11 december 2001, N 550/2001, Offentligt-privat partnerskap för utrustning för lastning
och lossning (ännu ej offentliggjort). 

¥295∂ Tillämpning av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget och artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd till flygsektorn (EGT C
350, 10.12.1994, s. 5).

¥296∂ Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 10 oktober 2001 – Konsekvenserna för trafikflyget
av attentaten i USA (KOM(2001) 574, slutlig).

¥297∂ Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 10 oktober 2001 – Konsekvenserna för trafikflyget
av attentaten i USA, såsom antaget av Europiska rådets ad-hocgrupp.

¥298∂ Ärende NN 90/2001.
¥299∂ Ärendena NN 140/2001 och 144/2001.
¥300∂ Ärendena NN 139/2001 och 141/2001 (EGT C 24, 26.1.2002).
¥301∂ NN 153/2001 (Österrike), NN 157/2001 (Frankrike), NN 146/2001 och NN 161/2001 (Danmark), NN 143/2001 (Spanien)

och NN 162/2001 (Tyskland).
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448. Vidare följde kommissionen sin etablerade inställning till stöd till flygindustrin. Den började
också undersöka ärenden avseende flygplatsfinansiering.

449. Den 18 juli 2001 beslöt kommissionen att det utbildningsstöd som de belgiska myndigheterna
beviljat till förmån för flygbolaget Sabena (302) var förenliga med EG-fördraget i enlighet med
rambestämmelserna för stöd till utbildning (303).

450. Med stöd i förstainstansrättens dom av den 12 december 2000 som upphäver kommissionens
beslut 97/789/EG om kapitalrekonstruktion av flygbolaget Alitalia fattade kommissionen den
18 juli 2001 ett nytt beslut som korrigerar de två oriktiga bedömningarna som rätten konstaterat och
förklarar det stöd som beviljats Alitalia (304) i form av ett kapitaltillskott på 2 750 miljarder lire som skall
betalas ut i tre omgångar som förenligt med den gemensamma marknaden.

451. Kommissionen godkände dessutom två undsättningsstöd till flygbolag som båda tillhör den
konkursdrabbade gruppen Swissair. Den 17 oktober valde kommissionen att inte göra några invändningar
mot ett undsättningsstöd på 125 miljoner euro som beviljats flygbolaget Sabena (305). Den 20 december
valde kommissionen att inte göra några invändningar mot ett undsättningsstöd på 120 miljoner euro som
delstaten Nordrhein-Westfahlen beviljat det tyska företaget LTU i form av en kreditgaranti. 

452. Inom flygplatssektorn fattades ett beslut där befrielsen från skyldigheten att betala bolagsskatt
betraktades som statligt stöd. I två andra ärenden ansågs åtgärderna i fråga däremot inte utgöra statligt
stöd.

453. Den 3 juli 2001 beslutade kommissionen att den befrielse från bolagsskatt som beviljats
nederländska Schiphol Group, det vill säga det företag som äger och driver flygplatsen Amsterdam
Schiphol samt andra flygplatser i Nederländerna, utgör statligt stöd och därför bör upphöra från och med
den 1 januari 2002 (306).

454. Den 13 mars 2001 beslutade kommissionen att den offentliga finansiering som den italienska
regionen Piemonte beviljat för förbättring och vidareutveckling av infrastrukturen på flyplatserna i Turin,
Cuneo och Biella inte kunde betraktas som statligt stöd. Kommissionen ansåg att de berörda flygplat-
sernas geografiska läge och deras övervägande lokala betydelse vad beträffar inverkan på ekonomin och
konkurrensen mer än väl berättigade denna slutsats (307).

455. Den 5 oktober 2001 antog kommissionen ett beslut om ett klagomål mot Aer Rianta, det
statsägda irländska företag som äger och driver flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon. Enligt beslutet
var den tidigare skattebefrielsen inte längre något problem, eftersom Aer Riantas särställning i skattehän-
seende hade ändrats från och med den 1 januari 1999. Dessutom ansågs överföringen av flygplatsinfra-
strukturen från irländska staten till Aer Rianta till ett pris som var lägre än marknadsvärdet inte utgöra
statligt stöd, liksom inte heller att Aer Rianta innehar koncessioner till taxfreebutiker och
parkeringshus (308).

¥302∂ EGT L 249, 19.9.2001.
¥303∂ EGT C 343, 11.11.1998.
¥304∂ EGT L 271, 12.10.2001.
¥305∂ C (2001) 3137 slutlig (ännu icke offentliggjord).
¥306∂ Detta beslut har ännu inte offentliggjorts i EGT, men finns på GD Konkurrens hemsida under nummer E 45/2000. Se

också pressmeddelande IP/01/934.
¥307∂ Detta beslut har ännu inte offentliggjorts i EGT, men finns på GD Konkurrens hemsida under nummer N 58/2000.
¥308∂ Detta beslut har (ännu) inte offentliggjorts på GD Konkurrens hemsida.
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3.1.6 Jordbruk

456. Den 6 juni 2001 antog Europeiska kommissionen nya riktlinjer om användningen av statligt stöd
till reklam för jordbruksprodukter (309). I de nya riktlinjerna klargörs kommissionens politik när det gäller
reklam för kvalitetsprodukter, för produkter av regionalt ursprung och för spårningssystem.

457. Vad produkternas regionala ursprung beträffar får reklam göras på det villkoret att reglerna om
fri rörlighet för varor följs. De nya riktlinjerna tillåter reklamstöd, om produktens ursprung är det
viktigaste budskapet och om reklamen görs utanför medlemsstaten eller den region där produktionen
sker. Syftet bör vara att konsumenterna skall lära känna produkter som de inte är vana vid. Om reklamen
vänder sig till konsumenter i den medlemsstat eller region där produktionen sker, kan produktens
ursprung också anges. I sådana fall måste hänvisningen till ursprunget dock vara sekundär i förhållande
till informationen om produktens kvalitet.

458. Stöd till reklam för kvalitetsprodukter får också beviljas om det är uppenbart att dessa produkter
uppfyller högre kvalitetsnormer, eller har en skyddad ursprungsbeteckning. Påståenden om att produkter
har högre kvalitet när de i själva verket bara uppfyller lagstadgade krav som gäller alla motsvarande
produkter kan vilseleda konsumenterna. Statligt stöd till reklam får beviljas bara om inremarknadsbe-
stämmelserna inte överträds.

459. Om produkterna har en skyddad ursprungsbeteckning (Skyddad ursprungsbeteckning – SUB,
Skyddad geografisk beteckning – SGB, Garanterad traditionell specialitet – GTS) som registrerats av EU,
motsätter sig kommissionen i regel inte reklamstöd som omfattar en hänvisning till den berörda
produktens ursprung, förutsatt att hänvisningen exakt motsvarar det som registrerats.

460. Med anledning av att obligatorisk märkning av nötkött införts, anger de nya reglerna också hur
reklam som avser spårningssystem får stödjas. Statligt stöd till reklam för enskilda företag är fortfarande
förbjudet och i riktlinjerna fastställs den högsta stödnivån till 50 %, eller 75 % för vissa produkter från
små och medelstora företag i mindre gynnade områden.

461. Genom de nya riktlinjerna upphävs de två befintliga texterna från 1986 och 1987. Syftet med
denna konsolidering och förenkling är att fortsätta att förenkla gemenskapsbestämmelserna om statligt
stöd och göra dem öppnare. De nya riktlinjerna är tillämpliga på nytt statligt stöd, redan gjorda
anmälningar medräknade, från och med den 1 januari 2002.

462. Den viktigaste frågan under 2001 i fråga om statligt stöd inom jordbrukssektorn har utan tvivel
varit förknippad med följderna av BSE-krisen. I vanliga fall hindrar bestämmelserna om statligt stöd
medlemsstaterna från att betala inkomststöd till uppfödare, eftersom detta skulle kunna snedvrida
konkurrensen och inverka på hur det gemensamma systemet för organisationen av marknaden fungerar.
Sådant stöd kan beviljas bara för att kompensera för skador som orsakats av exceptionella händelser.

463. Kommissionen har erkänt att den pågående krisen på marknaden för nötkött, som orsakades av
BSE-larmet i slutet av fjolåret, är en exceptionell händelse enligt artikel 87.2 b i EG-fördraget. Det var
inte minskningen av försäljningen eller omsättningen som ansågs exceptionell. Kommissionen anser att
den minskade försäljningen är en följd av en exceptionell och sällsynt kombination av händelser, som
åsamkade uppfödarna ett inkomstbortfall: exportmarknaden stängdes för nötkött som producerats inom
gemenskapen och de europeiska konsumenternas reaktioner var starkt negativa. Dessa händelser både
föregicks och åtföljdes av ett antal incidenter, såsom de första fallen av BSE i länder som Tyskland,

¥309∂ EGT C 252, 12.9.2001, s. 5.
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Italien och Spanien, totalförbudet på gemenskapsnivå mot marknadsföring av köttmjöl som djurfoder
samt den ibland kontroversiella krishanteringen i medlemsstaterna.

464. Europeiska kommissionen har således gett medlemsstaterna tillstånd att betala ut inkomststöd på
totalt 460 miljoner euro till producenter av nötkött som drabbades av förluster mellan november 2000
och juni 2001 på grund av BSE-krisen samt att betala ut annat BSE-relaterat statligt stöd (för kostnader
för BSE-test, för ersättningar till slakterier, för ersättande av värdet på avlivade djur, för att ersätta
boskapsbeståndet på jordbruksföretag där BSE har påträffats samt för kostnaderna för lagring, transport
och bortskaffande av bearbetat animaliskt protein och djurfoder).

465. Kommissionen mottog sammanlagt 379 anmälningar av statsstödsåtgärder till förmån för
jordbrukssektorn och inom jordbrukets livsmedelsindustri. Kommissionen inledde också granskningen
av 39 stödåtgärder som inte hade anmälts tidigare i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. Kommis-
sionen gjorde inga invändningar i fråga om 212 åtgärder. Flera av dessa åtgärder godkändes efter det att
de berörda medlemsstaterna antingen ändrade dem eller åtog sig att ändra dem för att bringa dem i överens-
stämmelse med gemenskapsbestämmelserna om statligt stöd. Förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-
fördraget inleddes i 15 ärenden, där åtgärderna i fråga väckte allvarliga misstankar om att de var
oförenliga med den gemensamma marknaden. Kommissionen avslutade förfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-fördraget i fem ärenden, varav två ledde till ett slutligt negativt beslut. I alla de ärenden där ett
negativt beslut fattades och den berörda medlemsstaten redan hade beviljat statligt stöd, uppmanade
kommissionen till återkrav av det stöd som utbetalats.

3.1.7 Fiske

466. Det offentliga stöd som beviljas fiskesektorn är fortfarande betydande, både på gemenskapsnivå
och i de enskilda medlemsstaterna, på grund av denna sektors sociala och ekonomiska särdrag.

467. Kommissionen undersökte om de nationella stödordningarna för stöd till fiskesektorn är förenliga
med de nya riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (310).

468. I de nya riktlinjerna, som gäller från och med den 1 januari 2001, preciseras reglerna på vissa
områden. Enligt riktlinjerna är gemenskapens riktlinjer för stöd för regionala ändamål inte tillämpliga på
fiskesektorn, utan de delar av regionalstödsordningarna som gäller fiskesektorn kommer att granskas
enligt fiskeririktlinjerna. Dessutom innehåller riktlinjerna noggranna regler för bedömning av stöd till
utbildning, rådgivning och försöksfiske samt fastställs närmare villkor för beviljande av stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (hänvisning till en plan för minskning av
fiskeflottans kapacitet som skall lämnas till kommissionen). I riktlinjerna anges också närmare detaljer
och villkor gällande stöd avsett för styrning och kontroll av fiskeriverksamheten och för köp av
begagnade fartyg. Med tanke på vissa specialfall fastställs närmare detaljer om inkomststöd (åtgärder i
samband med exceptionella omständigheter kommer att analyseras från fall till fall och vid tillfälligt
upphörande med verksamheten tillämpas motsvarande punkt i riktlinjerna). Den punkt som gäller förvalt-
ningsutgifter har strukits, och i stället har punkter tillkommit om stöd för att avhjälpa skador som
orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser, om försäkringspremier, om de mest
avlägset belägna regionerna och om sysselsättningsstöd. De nya riktlinjerna innehåller också två bilagor,
vilket är ett tecken på en effektivare övervakning av godkända stödordningar. Den ena bilagan gäller
upplysningar som skall lämnas i samband med att stödordningarna anmäls, medan den andra bilagan
preciserar vilken information som skall ingå i den årliga rapport som skall översändas till kommissionen
i fråga om alla befintliga stödordningar eller allt enskilt stöd som beviljas utanför en godkänd

¥310∂ EGT C 19, 20.1.2001.



134 XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG

KONK. RAP. 2001

stödordning, även om dessa enskilda stöd inte omfattas av en särskild skyldighet att lägga fram en rapport
som ålagts genom ett villkorat beslut.

469. Det bör noteras att ett anmärkningsvärt stort antal stödordningar anmäldes till kommissionen i
synnerhet under det andra halvåret 2001. Anledningen till detta är anmälningen av alla medfinansierade
nationella stödordningar som antagits inom ramen för fonden för fiskets utveckling som ett led i förbere-
dandet av åtgärder för genomförande av den nya gemenskapsstödsramen.

3.2 Sektorer som inte omfattas av särskilda bestämmelser

3.2.1 Den finansiella sektorn

470. Den 25 juli 2001 godkände kommissionen i ärende NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin
(BGB)) ett undsättningsstöd som var nödvändigt för att få upp bankens kapitaltäckningsgrad till nivån
före krisen, det vill säga 9,7 %. Detta innebar en stödvolym på cirka 2 miljarder euro. Banken hade lidit
betydande förluster under år 2000 främst på grund av misslyckade transaktioner inom fastighetssektorn.
Godkännandet av undsättningsstödet grundar sig på de tyska myndigheternas åtagande om att lägga fram
en omstruktureringsplan inom sex månader och det är begränsat till sex månader eller den tid det tar för
kommissionen att fatta ett beslut om omstruktureringsplanen. Inom ramen för denna andra undersökning
kommer kommissionen att noggrant granska vilken omfattning stödet bör ha och eventuellt uppmana till
kompenserande åtgärder för att motverka stödets konkurrenssnedvridande effekter.

471. Den 11 december 2001 beslutade kommissionen att de skatteåtgärder för banker som införts
genom den italienska lagen nr 461/98 av den 23 december 1998 jämte förordning nr 153/99 av den
17 maj 1999 är oförenliga med EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd. Åtgärderna i fråga ger de
banker som deltar i de gynnade transaktionerna en diskriminerande konkurrensfördel. Italien måste nu
återkräva de belopp som de banker som beviljades skattebefrielserna undgått att betala. Kommissionens
undersökning av statligt stöd till bankfonder (separata från själva bankerna) fortsätter. Dessa åtgärders
status måste ännu definieras. Kommissionen undersökte också om särbehandlingen i skattehänseende
kunde betraktas som undsättningsstöd. Villkoren för tillämpning av gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter uppfylls dock inte. Stödet anmäldes inte
individuellt till kommissionen. De banker som fått stödet är inte i svårigheter och stödet är inte heller
avsett att återställa företagens lönsamhet på lång sikt. Slutligen krävs det i riktlinjerna att åtgärder måste
vidtas för att i möjligaste mån kompensera skadliga effekter för konkurrenterna (det innebär vanligen att
företaget har en mindre marknadsnärvaro efter omstruktureringen). En sådan situation föreligger inte i
detta fall.

3.2.2 Tjänster

472. Den 13 november 2001 föreslog Europeiska kommissionen, i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 88.1 i EG-fördraget och artikel 18 i förordning (EG) nr 659/1999, att Frankrike skulle vidta
lämpliga åtgärder i ärende E 46/2001. Åtgärderna bestod i att slopa skattebefrielsen för sjukförsäkrings-
system hos ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsbolag för arbetsrelaterade pensionsförsäkringar.
Alternativt skulle de franska myndigheterna också kunna bevilja undantag i gengäld för tillhandahållande
av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, förutsatt att det stöd som undantaget innebär inte överstiger
kostnaderna för tillhandahållandet av dessa tjänster.

473. Den 13 november 2001 inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande avseende ett
antal stöd till särskilda ändamål till förmån för det offentliga portugisiska radio- och TV-bolaget RTP,
eftersom den misstänkte att den portugisiska staten hade överkompenserat RTP med 83,6 miljoner euro
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under perioden 1992–1998 för dess ersättningsberättigande kostnader för tillhandahållande av tjänster av
allmänt intresse. Förfarandet inleddes på grund av de tre klagomål som kommissionen mottog 1993,
1996 och 1997 från det privata portugisiska programföretaget SIC. Redan den 7 november 1996 fattade
kommissionen ett beslut om det första och en del av det andra klagomålet. Beslutet ogiltigförklarades av
förstainstansrätten (311).

3.2.3 Exceptionella händelser

474. Kommissionen godkände ett stödprojekt för regionen Valle d’Aosta som kompensation för de
skador som orsakats av översvämningar och jordskred efter de skyfall som drabbade denna region i
oktober 2000 (312). Syftet med stödordningen är att kompensera för de fasta kostnader som burits av de
företag som inställt sin verksamhet på grund av regnen. Villkoret är dock att företagen återupptagit sin
verksamhet. Stödet består av ett bidrag som täcker upp till 95 % av företagens fasta kostnader under
perioden mellan inställandet av verksamheten efter händelsen och återupptagandet av verksamheten.
Perioden får dock inte vara längre än sex månader. De försäkringsersättningar som eventuellt utbetalas
skall dras av från stödbeloppet. Projektet har en varaktighet på ett år och de italienska myndigheterna har
anslagit 516 456 euro för ändamålet. Stödordningen ansågs förenlig med EG-fördraget enligt dess
artikel 87.2 b, eftersom stödet är avsett att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer. Kommis-
sionen ansåg i detta sammanhang att de händelser som stödordningen gällde var naturkatastrofer i den
mening som avses i ovannämnda bestämmelse. Dessutom har kommissionen noterat att stödet inte
innebär någon som helst överkompensation och att de belopp som skall betalas till de enskilda företagen
sannolikt kommer att vara mycket måttliga med hänsyn till de medel som anslagits och antalet tänkta
stödmottagare.

D — Förfaranden

475. Efter det att rådets förordning (EG) nr 659/1999 antogs och trädde i kraft, har många av de
detaljerade procedurregler som styr undersökningen av statligt stöd kodifierats och konsoliderats i en
enda lagtext. Även om en del av de fall som EG-domstolen avgjort fortfarande berör beslut som kommis-
sionen antog innan förordningen trädde i kraft, finns det andra som kan ge nyttig vägledning om hur
bestämmelserna i förordningen skall tolkas och tillämpas.

1. Inledande av det formella granskningsförfarandet

476. Domstolen betonade i två av sina domar år 2001 att kommissionen inte har någon prövningsrätt
när det gäller att besluta om huruvida det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 skall
inledas. Den framhåller särskilt att administrativa hänsyn varken för kommissionen eller medlems-
staterna kan rättfärdiga att ett förfarande inte inleds om kommissionen hyser, eller borde hysa, allvarliga
tvivel om huruvida en åtgärd är förenlig med den gemensamma marknaden.

¥311∂ Dom av den 10 maj 2000 i mål T-46/97.
¥312∂ Ärende N 429/2001, kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 (EGT C 5, 8.1.2002). Kommissionen hade redan

godkänt en stödordning till förmån för en nödplan i samband med naturkatastroferna i Valle d’Aosta den 29 november 2000
(N 433/2000). Detta utgör referensramen för nämnda stödordning, som är begränsad till skyfall.
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477. I sin dom av den 15 mars 2001 i målet Prayon-Rupel (313) klargjorde kommissionen ytterligare
under vilka omständigheter det krävs att kommissionen skall inleda det formella granskningsförfarandet.
Förfarandet tjänar ett dubbelt syfte: det skall både skydda potentiellt berörda parters rättigheter och ge
kommissionen möjlighet att skaffa sig full kännedom om alla fakta i ärendet innan den antar sitt beslut.
Det formella granskningsförfarandet är således obligatoriskt om kommissionen har allvarliga svårigheter
att avgöra om ett stöd är förenligt med den gemensamma marknaden. Begreppet allvarliga svårigheter är
objektivt. Det innebär att förstainstansrättens rättsliga prövning av om allvarliga svårigheter föreligger är
mer långtgående än blott och bart ett övervägande av huruvida en uppenbar felbedömning har gjorts.
Domstolen undersöker om beaktandet av upplysningar som kommissionen innehade eller hade tillgång
till när den antog det omtvistade beslutet borde ha föranlett allvarliga tvivel. Domstolen påpekar i detta
sammanhang att bevisen för allvarliga svårigheter också kan härledas från den tid det inledande
förfarandet tagit i anspråk och från de omständigheter under vilka förfarandet ägt rum. I detta speciella
fall ansåg domstolen att den åttamånadersperiod som förlöpte mellan anmälan och beslut, tillsammans
med de upprepade förfrågningarna om upplysningar och medlemsstaternas obenägenhet att ge dem, var
en indikation på allvarliga svårigheter. Med beaktande av alla dessa faktorer ansåg domstolen att
kommissionen hade otillräcklig kännedom om fakta i ärendet när den antog sitt beslut om att inte göra
några invändningar mot stödet. Kommissionen borde därför ha inlett det formella granskningsförfarandet
för att samla mer uttömmande upplysningar och därmed avhjälpa de allvarliga bedömningsvårigheterna.

478. Domstolen följde samma resonemang när den ogiltigförklarade kommissionens beslut att inte
göra några invändningar mot ett stöd som Frankrike beviljat producenter av likörviner och eaux-de-
vie (314). Eftersom de klagomål som kommissionen mottog i detta ärende innehöll starka bevis för en
koppling mellan det planerade stödet och ett beskattningssystem som kan innebära en överträdelse av
andra fördragsbestämmelser, hade kommissionen allvarliga svårigheter att avgöra om det planerade
stödet var förenligt med den gemensamma marknaden. Under dessa omständigheter borde förfarandet enligt
artikel 88.2 ha inletts.

479. I en talan om ogiltigförklaring som Österrike väckt mot kommissionens beslut att inleda det
formella granskningsförfarandet avseende ett stöd som beviljats Siemens Bauelemente OHG, hävdade
Österrike att den frist på två månader som fastställts i Lorenz-domen och inom vilken kommissionen
måste avsluta sin preliminära undersökning redan hade löpt ut och att stödet hade blivit befintligt stöd när
kommissionen inledde förfarandet. Kommissionen hade därför inte längre någon rätt att inleda det
formella granskningsförfarandet. Domstolen bekräftade den rättspraxis som domen i Lorenz-målet gett
upphov till och påpekade att anmält stöd blir befintligt stöd om två nödvändiga, men tillräckliga villkor
uppfylls: den frist på två månader som följer efter en fullständig anmälan måste ha löpt ut och medlems-
staten måste ge kommissionen en förhandsanmälan om genomförandet av det planerade stödet.
Domstolen avvisade kommissionens argument om att den fortfarande har rätt till invändningar, även
om den fått en sådan förhandsanmälan. Domstolen gjorde dock klart att inga procedurregler ännu hade
antagits med stöd av artikel 89 i EG-fördraget vid den relevanta tidpunkten. Samtidigt innebär bestäm-
melserna i artikel 4.5 och 4.6 i förordning (EG) nr 659/1999 att domen inte längre är tillämplig, eftersom
de uttryckligen ger kommissionen rätt att göra invändningar inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av
medlemsstatens förhandsanmälan. Även om domen därför inte direkt påverkar de gällande procedur-
reglerna, bekräftar den domstolens stränga synsätt när det gäller kommissionens skyldighet att iaktta
angivna tidsfrister. Domen ligger också i linje med domstolens generella synsätt, det vill säga att
kommissionen bör inleda förfarandet snabbt, om den betvivlar att ett stöd är förenligt med den
gemensamma marknaden.

¥313∂ Förstainstansrättens dom av den 15 mars 2001, Société chimique Prayon-Rupel mot kommissionen, mål T-73/98,
REG 2001, s. II-867.

¥314∂ EG-domstolens dom av den 3 maj 2001, Portugal mot kommissionen, mål C-204/97, REG 2001, s. I-3175.
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2. Befintligt stöd

480. Domstolen tog upp frågan om hur nytt stöd skall särskiljas från befintligt stöd (315). Ärendet
gällde ett kommissionsbeslut som delvis redan ogiltigförklarats genom en tidigare dom av den
15 juni 2000 i målet Alzetta Mauro (316). Domstolen bekräftade i det nya målet att en stödordning på en
marknad som ursprungligen var avskärmad från konkurrens måste betraktas som en befintlig stödordning
när den marknaden avregleras om den inte, när den infördes, omfattades av artikel 87.1 i fördraget, som
bara gäller sektorer som är öppna för konkurrens. Förstainstansrätten avvisade argumentet att endast stöd
som beviljas efter en fullständig avreglering kan klassificeras som nytt stöd. Den bekräftade att det i
ärenden som gäller statligt stöd räcker att den relevanta marknaden är öppen för konkurrens, om också
bara delvis, för att stödet skall kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna. Det är viktigt att påpeka
att medan förstainstansrätten bekräftade att stöd som beviljas före avregleringen utgör befintligt stöd,
betonade den samtidigt att den kom till detta resultat utan att ha tillgång till detaljerade genomförandebe-
stämmelser för artikel 88 i fördraget, som utesluter att sådant stöd klassificeras som befintligt stöd efter
den tidpunkt som fastställdes för liberalisering. Därefter har dock rådets förordning (EG) nr 659/1999
antagits, i vilken artikel 1 b v föreskriver följande: ”När vissa åtgärder blir stöd sedan en verksamhet har
liberaliserats genom gemenskapslagstiftning, skall sådana åtgärder inte betraktas som befintligt stöd efter
det datum som har fastställts för liberalisering”. En situation som i mål T-288/97, som uppstår efter det att
förordningen trätt i kraft, kan därför inte längre behandlas som befintligt stöd.

481. Enligt artikel 88.2 i fördraget får kommissionen endast inleda förfarandet avseende nytt stöd. Om
ett stöd klassificeras som befintligt stöd, är kommissionen skyldig att första lägga fram ett förslag till
lämpliga åtgärder för den berörda medlemsstaten. Denna klassificering har inte bara en procedurmässig
betydelse. I fall där ett nytt stöd har genomförts olagligt och senare befinns oförenligt med den
gemensamma marknaden, krävs det i regel att kommissionen skall förelägga återkrav enligt artikel 14 i
rådets förordning (EG) nr 659/1999. Återkrav kan dock inte föreläggas i fråga om befintligt stöd.

482. Domstolen undersökte den procedurmässiga situationen i ett fall där kommissionen hade klassi-
ficerat en stödåtgärd som nytt stöd och inlett förfarandet enligt artikel 88.2, medan den berörda medlems-
staten hade hävdat att det var ett befintligt stöd (317). Domstolen ansåg att kommissionens val av
förfarande, i samband med uppmaningen till de italienska myndigheterna att avbryta utbetalningen av
stödet, innebar att stödet klassificerades som nytt, om också bara tillfälligt, och att valet i sig hade rättslig
verkan. Inledandet av det formella granskningsförfarandet innebar att kommissionen inte hade för avsikt
att undersöka stödet som ett led i förfarandet för befintligt stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget och att
stödet enligt dess uppfattning hade genomförts olagligt. Ett sådant beslut ändrar åtgärdens och stödmotta-
garnas rättsliga ställning eftersom det, om inte annat, skapar ett betydande inslag av tvivel beträffande
åtgärdens laglighet, vilket måste leda till att medlemsstaten avbryter utbetalningen. Det kan också
åberopas vid en nationell domstol, som skall dra alla slutsatser av överträdelsen av den sista meningen i
artikel 88.3 i EG-fördraget. Därför ansåg domstolen att de italienska myndigheterna hade fog för sin
talan mot att förfarandet inletts.

¥315∂ Förstainstansrättens dom av den 4 april 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mot kommissionen, mål T-288/97,
REG 2001, s. II-1169.

¥316∂ Förstainstansrättens dom av den 15 juni 2000, Alzetta m.fl. mot kommissionen, förenade målen T-298/97–T-23/98, REG
2000, s. II-2319.

¥317∂ EG-domstolens dom av den 9 oktober 2001, Italien mot kommissionen, mål C-400/99, REG 2001, s. I-7303.
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3. Återkrav av stöd

483. I enlighet med den princip som fastställts i artikel 14 i procedurförordningen skall kommissionen
förelägga återkrav av allt stöd som beviljas i strid med anmälningsskyldigheten och som är oförenligt
med den gemensamma marknaden. Artikel 14 föreskriver vidare att medlemsstaterna skall verkställa
återkravet utan dröjsmål och enligt förfarandena i sin egen lagstiftning, förutsatt att dessa förfaranden gör
det möjligt att omedelbart och effektivt verkställa kommissionens beslut.

484. Under 2001 förelade kommissionen återkrav i 20 ärenden. I slutet av året hade 67 ärenden
gällande återkrav ännu inte avslutats. Kommissionen övervakar mycket noggrant dessa ärenden och ser
till att medlemsstaterna till fullo följer de principer som fastställts i artikel 14. Under året försummade de
tyska myndigheterna detta i ärende Lautex GmbH (318), vilket föranledde kommissionen att med stöd av
artikel 88.2 i EG-fördraget anföra klagomål hos EG-domstolen den 25 juli över att Tyskland underlåtit att
följa föreläggandet.

4. Underlåtenhet att verkställa beslut

485. När medlemsstaterna vägrat följa ett beslut om återkrav, har det blivit praxis för kommissionen
att hänskjuta ärendet till EG-domstolen. Under 2001 avgjorde EG-domstolen två fall där ett kommis-
sionsbeslut om återkrav inte följts. Det första gällde återkrav av stöd som beviljats ”Nouvelle Filiature
Lainière de Roubaix”. I november 1998 (319) antog kommissionen ett beslut enligt vilket det stöd som
beviljats detta företag var oförenligt med den gemensamma marknaden och måste återkrävas av de
franska myndigheterna. Beslutet föranledde två hänskjutanden till EG-domstolen. I januari 1999 väckte
Frankrike talan om ogiltigförklaring (320) av beslutet. Eftersom en talan om ogiltigförklaring inte har
någon uppskjutande verkan, påverkar den inte medlemsstatens skyldighet att följa beslutet om återkrav.
Då inget återkrav ägde rum, väckte kommissionen i juli 1999 talan (321) mot underlåtenhet att följa
föreläggandet om återkrav under den fastställda perioden. Den 22 mars avvisade domstolen talan om
ogiltigförklaring (322) och fattade samma dag ett beslut om den talan som väckts mot underlåtenheten att
följa föreläggandet om återkrav (323). Domstolen betonade att enligt fast rättspraxis är det enda giltiga
försvaret för medlemsstaten att inte följa ett föreläggande om återkrav att det är absolut omöjligt att
genomföra beslutet. Om en medlemsstat har oförutsedda och oförutsägbara svårigheter att genomföra ett
beslut, skall den lägga fram dessa problem för kommissionen tillsammans med förslag till lämpliga
ändringar av beslutet i fråga. I ett sådant fall är både kommissionen och den berörda medlemsstaten
bundna av den princip som fastställs i artikel 10 i EG-fördraget, som ålägger dem ett genuint samarbete
för att övervinna svårigheterna, samtidigt som full hänsyn tas till bestämmelserna om statligt stöd.
Eftersom Frankrike inte underrättade kommissionen om sådana svårigheter, ansåg domstolen att
Frankrike hade underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget. Den 3 juli upprepade domstolen
dessa principer i en dom där den förklarade att de belgiska myndigheterna hade underlåtit att vidta de
nödvändiga åtgärderna för återkrav av det stöd som beviljats enligt stödordningarna Maribel bis/ter (324). 

¥318∂ Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 (EGT 2000, L 42, 15.2.2000).
¥319∂ Kommissionens beslut 1999/378/EG av den 4 november 1998 (EGT 1999, L 145, 10.6.1999).
¥320∂ C-17/99.
¥321∂ C-261/99.
¥322∂ EG-domstolens dom av den 22 mars 2001, Frankrike mot kommissionen, mål C-17/99, REG 2001, s. I-2481.
¥323∂ EG-domstolens dom av den 22 mars 2001, kommissionen mot Frankrike, mål C-261/99, REG 2001, s. I-2537.
¥324∂ EG-domstolens dom av den 3 juli 2001, kommissionen mot Belgien, mål C-378/98, REG 2001, s. I-5107.
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486. Om en medlemsstat underlåter att följa EG-domstolens dom, får kommissionen i enlighet med
artikel 228 vidta ytterligare åtgärder mot de berörda medlemsstaterna, vilket i sista hand kan leda till
åläggandet av böter. Den 18 juli 2001 beslutade kommissionen för första gången i ett ärende som gäller
återkrav av statligt stöd att skicka ett motiverat yttrande till Italien, där den specificerade på vilka punkter
Italien inte hade följt EG-domstolens dom i målet kommissionen mot Italien (325).

E — Statistik

¥325∂ C-280/95, kommissionen mot Italien, REG 1998, s. I-0259. I denna dom hade Italien redan dömts för underlåtenhet att
följa återkravsföreläggandet i kommissionens beslut av den 9 juni 1993 om förfarandet i fråga om statligt stöd
(skattelättnad för professionella åkare) (EGT L 233, 16.9.1993).
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IV — TJÄNSTER I ALLMÄNHETENS INTRESSE

1. Allmänna principer 

487. Gemenskapens konkurrensregler är i princip fullt tillämpliga på de företag som medlemsstaten
anförtror att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt artikel 86.2 i EG-fördraget får dock
inte tillämpningen av reglerna i EG-fördraget, och särskilt konkurrensreglerna, varken rättsligt eller i
praktiken hindra att företagen utför de särskilda uppgifter som tilldelats dem. Utvecklingen av handeln
får dock inte påverkas i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse. Enligt proportionalitets-
principen i artikel 86.2 skall tillämpningen av reglerna i EG-fördraget begränsas i den utsträckning som
krävs för att ge det berörda företaget möjlighet att uppfylla den särskilda uppgift som medlemsstaten
anförtrott det. 

488. Den betydelse tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har understryks särskilt genom införandet
av artikel 16 i EG-fördraget genom Amsterdamfördraget. Där anges följande: ”Utan att det påverkar
tillämpningen av artiklarna 73, 86 och 87 och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa tjänster spelar när
det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, skall gemenskapen och medlemsstaterna, var
och en inom ramen för sina respektive befogenheter och inom detta fördrags tillämpningsområde, sörja
för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt för dem att fullgöra
sina uppgifter”. 

489. Kommissionen har för sin del på ett detaljerat sätt lagt fram sin ståndpunkt i frågan i sina två
meddelanden om ”tjänster i allmänhetens intresse” från 1996 (326) och 2000 (327). I dessa förklarar
kommissionen särskilt vilka kriterier som används vid tillämpningen av reglerna i fördraget på områdena
konkurrens och den inre marknaden, och visar med hjälp av konkreta exempel att en korrekt tillämpning
av dessa kriterier inte står i vägen för väl fungerande tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2. Den senaste utvecklingen 

2.1 På begäran av Europeiska rådet i Nice

490. Under Europeiska rådets möte i Nice den 7, 8 och 9 december 2000 välkomnades kommissionens
meddelande från 2000, och kommissionen uppmanades att inför Europeiska rådets möte i Laeken den
14 och 15 december 2001 lägga fram en rapport om hur väl tjänsterna av allmänt intresse fungerade.
Europeiska rådet uppmanar särskilt kommissionen att överväga metoder som säkerställer större förutsäg-
barhet och klarhet angående rättsläget när konkurrensrätten tillämpas i samband med tjänster i allmän-
hetens intresse. Europeiska rådet godkänner även en förklaring från rådets möte (inre marknaden) den
28 september 2000 som tar upp två specifika frågor:

— Å ena sidan bör man närmare precisera kopplingen mellan finansieringen av tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse och gemenskapens regler på området statligt stöd.

¥326∂ EGT C 281, 26.9.1996.
¥327∂ KOM(2000) 580 slutlig, 20.9.2000, som också offentliggjorts i EGT C 17, 19.1.2001, s. 4. Se också kommissionens

XXX:e rapport om konkurrenspolitiken 2000, faktaruta 3 efter punkt I.C.2.7.
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— Å andra sidan bör tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse regelbundet utvärderas, särskilt
tjänsternas kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och pris.

2.2 Kommissionens rapport inför Europeiska rådets möte i Laeken

491. Kommissionen antog sin rapport den 17 oktober 2001 (328). I rapporten påminner kommissionen
om att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utgör ett viktigt inslag i den europeiska samhällsmodellen
och att det i gemenskapslagstiftningen inte finns något hinder för att effektiva tjänster av allmänt intresse
införs och drivs.

492. Därmed ger gemenskapslagstiftningen om statligt stöd medlemsstaterna möjlighet att bevilja de
företag som anförtros tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ekonomiskt stöd som kompensation för de
merkostnader som den särskilda uppgiften medför, samt ger dessa företag möjlighet att utföra sin uppgift
på ekonomiskt likvärdiga villkor. Däremot får medlemsstaten enligt gemenskapslagstiftningen inte
bevilja ett stödbelopp som överstiger det belopp som krävs för att utföra ett uppdrag i allmänhetens tjänst
och som ett företag som anförtros tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan använda för att genomföra
korssubventioner som gynnar verksamheter som är utsatta för konkurrens.

493. För att öka förutsägbarheten och klarheten angående rättsläget på området har kommissionen valt
en strategi i två steg:

— Som ett första steg har kommissionen för avsikt att under 2002, i nära samarbete med
medlemsstaterna, införa en gemenskapsram för statligt stöd som skall beviljas företag som anförtros
att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Genom denna ram skall kommissionen underrätta
medlemsstaterna och företagen om villkoren för godkännande av statligt stöd till de företag som
anförtros att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

— Som ett andra steg skall kommissionen utvärdera erfarenheterna från tillämpningen av denna ram
och, om erfarenheterna berättigar det, anta en förordning som undantar visst stöd på området tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse från kravet på förhandsanmälan. 

494. Kommissionen har även fastställt två åtgärder för att öka öppenheten på området tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse:

— Å ena sidan skall kommissionen ägna en särskild del i sin årsrapport om konkurrenspolitiken åt
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, i vilken den beskriver tillämpningen av konkurrensreglerna
på dessa tjänster.

— Å andra sidan skall kommissionen, för att underlätta tillgången till tillgängliga upplysningar, i
framtiden föra upp ärenden med anknytning till tjänster av allmänt intresse i sitt register över statligt
stöd.

495. Slutligen bör det understrykas att EG-domstolen den 22 november 2001 avkunnade sin dom i
målet Ferring (329). I detta särskilda ärende ansåg domstolen att den kompensation som beviljats vissa
företag som anförtrotts att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte utgjorde stöd enligt
artikel 87.1 i fördraget. Om domstolen skulle bekräfta denna rättspraxis kommer givetvis kommissionen
att anpassa sig till denna.

¥328∂ KOM(2001) 598, 17.10.2001.
¥329∂ Mål C-53/00.
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496. I sin rapport till Europeiska rådet i Laeken preciserade kommissionen för övrigt sin ståndpunkt
avseende urvalskriterierna för de företag som anförtros att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
När en medlemsstat beslutar att anförtro dessa tjänster till tredje part måste den iaktta tillämpliga
gemenskapsbestämmelser. Det kontrakt som en offentlig myndighet anförtror en tredje part för att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, och som uppfyller de villkor som anges i
gemenskapens direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (330), utgör
ett ”offentligt kontrakt” enligt innebörden i dessa direktiv och skall följa bestämmelserna i nämnda
direktiv.

497. Dessutom skall, enligt domstolens rättspraxis (331), offentlig upphandling som inte omfattas av
direktiven om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster åtminstone iaktta
reglerna och principerna i fördraget, det vill säga reglerna om fri rörlighet för tjänster och etableringsrätt,
samt principerna om öppenhet, lika behandling, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

498. Kommissionen anser att tillämpningen av dessa principer inte kan annat än gynna användarna
och de ekonomiska aktörerna. Kommissionen kommer för övrigt att undersöka om det krävs andra
åtgärder för att klargöra dessa regler.

499. Kommissionens rapport mottogs positivt vid rådets möte (inre marknaden, konsumentfrågor och
turism) den 26 november 2001. Rådet uppmuntrar särskilt kommissionen att inom en snar framtid
utarbeta riktlinjer som bland annat anger när kompensation för offentliga tjänster inte omfattas av
reglerna för statligt stöd. Rådet uppmanar också kommissionen att så snart som möjligt och på grundval
av erfarenheterna av dessa riktlinjer, i nära samarbete med medlemsstaterna, utarbeta ett förslag till
förordning som undantar vissa stöd på området tjänster av allmänt ekonomiskt intresse från kravet på
förhandsanmälan, med hänsyn tagen till vissa sektorsspecifika aspekter. Slutligen uppmanar rådet
kommissionen att lägga fram en rapport om utarbetandet av en sådan förordning inför Europeiska rådets
möte i Köpenhamn.

500. Europeiska rådet noterade under sitt möte den 14 och 15 december 2001 med tillfredsställelse
rådets slutsatser samt rådets och kommissionens gemensamma rapport om tjänster i allmänhetens
intresse, som skall utvärderas på gemenskapsnivå med avseende på tjänsternas resultat och inverkan på
konkurrensen. Europeiska rådet uppmuntrade kommissionen att fastställa en referensram för statligt stöd
till företag som har i uppdrag att utföra tjänster i allmänhetens intresse.

501. Under 2002 skall kommissionen, mot bakgrund av utvecklingen av domstolens rättspraxis, sträva
efter att konkretisera målen i sin rapport till Europeiska rådet.

3. Konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning 
(inklusive avreglering)

502. På området konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning handlade
kommissionen under 2001 ett flertal ärenden och lagstiftningsfrågor, som omfattade tjänster av allmänt
intresse, genom att följa de principer om lagstiftning och politik som anges i kommissionens meddelande
om tjänster av allmänt intresse i Europa av den 20 september 2000. Den växande rättspraxisen och
lagstiftningen bidrog därmed till en ökad förutsägbarhet och klarhet angående rättsläget på området.

¥330∂ Direktiv 92/50, 93/77, 93/36 och 93/38.
¥331∂ Dom av den 7 december 2000, Telaustria, C-324/98, REG 2000, s. I-10745.
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503. Gemenskapens konkurrensregler tillämpas inte när verksamheten i fråga inte är av ekonomisk art
eller när en påverkan på handeln mellan medlemsstaterna kan uteslutas. Av detta skäl avslutade kommis-
sionen ett flertal ärenden under 2001 (332). 

504. I andra ärenden kunde gemenskapens konkurrensregler helt tillämpas eftersom det faktum att ett
företag som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse upphör med ett konkurrensbegränsande
beteende uppenbarligen inte hindrar att företaget utför de uppgifter som det anförtrotts enligt innebörden
i artikel 86.2 (333). Inom postsektorn visade flera kommissionsbeslut (334) att missbruk av en dominerande
ställning som innehas av ett företag som av staten anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
normalt inte kan motiveras genom artikel 86.2. Av särskild betydelse var beslutet i Deutsche Post AG I
(DPAG) där kommissionen ansåg att ett undantag från artikel 86.2 inte kunde tillämpas eftersom det
faktum att DPAG upphörde med de lojalitetsrabatter som man kommit överens om med sina samarbets-
partners och att DPAG höjde sitt pris för att åtminstone täcka tilläggskostnaden för att tillhandahålla
postordertjänster inte skulle hindra DPAG från att uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla en tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse (”carrier of last resort”). 

3.1 Domstolens bedömningar

505. I sin dom av den 17 maj (335) bedömde Europeiska gemenskapernas domstol om en italiensk lag
som beviljade ett företag ensamrätt att bedriva allmänna posttjänster var förenlig med artikel 86.1, läst
tillsammans med artikel 82, då den gav alla andra ekonomiska aktörer rätt att erbjuda kurir- och express-
tjänster, som inte ingick i den allmänna posttjänsten, under förutsättning att de betalade en postavgift
motsvarande vanligt porto till det företag som var ansvarigt för den allmänna posttjänsten. EG-domstolen
slog fast att i den utsträckning som handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas strider sådan
lagstiftning mot artikel 86.1, läst tillsammans med artikel 82, eftersom det skapar en situation där det
dominerande företag som åtnjuter ensamrätt inte kan undvika att missbruka sin dominerande ställning
genom att motta betalning för tjänster som det inte har tillhandahållit. EG-domstolen hävdade emellertid
också att denna konkurrensbegränsning, som innebar att de företag som bedrev verksamhet utöver den
allmänna posttjänsten blev skyldiga att bidra till denna operatörs ekonomiska överlevnad, kan
motiveras enligt artikel 86.2 (336), om det ekonomiska bidraget begränsas till det belopp som är absolut
nödvändigt för att uppväga de förluster som det dominerande företaget kan ådra sig vid utövandet av de
allmänna posttjänsterna (337). 

¥332∂ Såsom ärende COMP/D-3/38213 Ryanair/ENAV och Italien, på grund av att ENAV (den affärsenhet som ansvarar för
flygledningstjänsten i Italien) inte utövade någon ekonomisk verksamhet.

¥333∂ På liknande sätt kunde i kommissionens beslut av den 23 oktober 2001 La Poste (Frankrike)/SNELPD (COMP/C1/37133),
artiklarna 86.1/3.1 g, 10.2, 81 och 82 helt tillämpas mot en medlemsstat på grund av det faktum att medlemsstaten
upphörde med det konkurrensbegränsande beteende som den skapat i samband med att ett företag anförtrotts tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse inte hindrade att företaget fortsatte att utföra sina uppgifter.

¥334∂ För ärendena Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/la Poste (Belgien) se avsnitt I.C.2.2.
¥335∂ Mål C-340/99, TNT Traco, punkterna 51–63.
¥336∂ De faktauppgifter som domen relaterar till föregår tidsfristen för genomförandet av direktiv 97/67/EG (dvs. februari

1999). I artikel 9.4 i det direktivet klargörs att bara företag som är verksamma inom de allmänna posttjänsterna kan bli
skyldiga att bidra till fonden för allmänna posttjänster.

¥337∂ Dessutom hävdade EG-domstolen att under dessa omständigheter krävs också att den dominerande aktören, vid
tillhandahållandet av en tjänst som inte utgör en del av den allmänna tjänsten, också lämnar ett ekonomiskt bidrag till den
allmänna tjänsten. Slutligen fastställde EG-domstolen att den dominerande aktören också skall säkerställa att dess kurir-
och expresstjänster utanför den allmänna tjänsten inte subventioneras av den allmänna tjänsten och därmed på ett oriktigt
sätt bidrar till att öka den tjänstens eventuella förluster.
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506. På området hälso- och sjukvård utfärdade EG-domstolen den 25 oktober (338) ett förhands-
avgörande vid sin bedömning av en tysk lags förenlighet med artikel 86, läst tillsammans med artikel 82,
enligt vilken företag skall vägras tillstånd att tillhandahålla patienttransporttjänster om beviljandet av ett
sådant tillstånd sannolikt får negativa effekter på drift och lönsamhet för de nödtransporttjänster som
anförtros medicinska hjälporganisationer som samtidigt tillhandahåller patienttransporttjänster i givna
geografiska områden. EG-domstolen gjorde först gällande att medicinska hjälporganisationer är företag
enligt innebörden i gemenskapens konkurrenslagstiftning, eftersom tillhandahållandet av nödtransporter och
patienttransporttjänster är verksamheter av ekonomisk art. EG-domstolen påminde därefter om att det
åligger nationell domstol att först fastställa om den medicinska hjälporganisationen innehar en
dominerande ställning på marknaden för nödtransporter och om denna marknad utgör en betydande del
av den gemensamma marknaden, och sedan om den tyska lagstiftningen påverkar handeln mellan
medlemsstaterna, dvs. att det fanns en tillräcklig grad av sannolikhet att den faktiskt hindrar operatörer
som är etablerade i andra medlemsstater än Tyskland från att endera tillhandahålla ambulanstransport-
tjänster i Tyskland eller från att etablera sig där. Under dessa förutsättningar hävdade EG-domstolen att
den tyska lagstiftningen skulle bidra till att utvidga de medicinska hjälporganisationernas dominerande
ställning till den angränsande men separata marknaden för patienttransporter och därmed utgöra en
överträdelse av artikel 86.1, läst tillsammans med artikel 82, om det inte fanns någon objektiv motivering
för detta. Slutligen drog dock EG-domstolen slutsatsen att den tyska lagstiftningen omfattade en tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse och därmed kunde motiveras enligt artikel 86.2 under förutsättning att alla
krav i artikeln uppfylldes och att det inte var uteslutet att oberoende företag kunde få tillstånd att tillhan-
dahålla patienttransporttjänster om de företag som anförtrotts tjänsterna uppenbarligen inte var i stånd att
tillfredsställa efterfrågan på dessa tjänster.

3.2 Avreglering genom lagstiftningsåtgärder

507. I slutsatserna till Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 uppmanades kommissionen,
rådet och medlemsstaterna att före utgången av 2000, var för sig och i enlighet med sina befogenheter,
utarbeta en strategi för att undanröja hinder för tjänster och att påskynda avregleringen på områden som
gas, elektricitet, posttjänster och transporter. Kommissionen arbetade följaktligen för en avreglering
under hela 2001 genom att lägga fram lagstiftningsförslag och övervaka genomförandet av den befintliga
gemenskapslagstiftningen. Denna verksamhet inkluderade områden där tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse tillhandahålls, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen och särdragen i varje sektor.

508. Inom energisektorn lade kommissionen fram ett förslag till nytt direktiv (339) för en fullständig
avreglering av tillhandahållandet av el och gas i tre steg mellan 2003 och 2005. Förslaget till direktiv
syftar också till att trygga en hög nivå på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse genom att medlems-
staterna förpliktigas att säkerställa hushållens rätt att på rimliga villkor tillhandahållas el samt uppnå
olika väsentliga mål, såsom skydd av utsatta kunder, grundläggande garantier för slutkonsumenter (en
minimiuppsättning av avtalsvillkor, öppet och tydligt redovisad information samt tillgång till
överskådliga system för lösande av tvister till låg kostnad) och försörjningstrygghet.

509. Inom postsektorn fortsatte kommissionen att bana väg för ytterligare avregleringar. I kommis-
sionens nya förslag av den 21 mars 2001 betonas bland annat att det är upp till varje medlemsstat att själv
fastställa de allmänna posttjänsternas standard. I den gemensamma ståndpunkt som rådet antog den
15 oktober 2001 gjordes flera ändringsförslag av texten. Av relevans för tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse är, i första hand, målet att avreglera utgående utrikespost utom för de medlemsstater där det är
nödvändigt att inkludera dem i de tjänster som omfattas av postmonopolet för att säkerställa tillhandahål-

¥338∂ Mål C-475/99, Ambulanz Glöckner.
¥339∂ KOM(2001) 125 slutlig, 13.3.2001. För närmare uppgifter se punkt 88.
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landet av allmänna posttjänster, och i andra hand, förbud mot korssubventionering av tjänster utanför det
monopoliserade området med inkomster från tjänster innanför det monopoliserade området, utom i fall där
det kan visas att korssubventioneringen är absolut nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna i samband
med specifika allmänna posttjänster som införts på det konkurrensutsatta området. 

510. Inom telekommunikationssektorn nådde rådet den 6 december en politisk överenskommelse om
en rad direktiv (telekommunikationspaketet) som kommer att ersätta gemenskapens nuvarande regelverk
för telekommunikationer. De viktigaste framstegen jämfört med nuvarande regelverk är att telekommuni-
kationspaketet är teknikneutralt och skiljer nätoperatörstjänsterna från tillhandahållandet av innehåll.
Därmed upphör särskiljandet mellan regleringen av telenät och radio- och televisionsnät. Dessutom
införs konkurrenslagstiftningens definitioner av marknaden och dominerande operatörer i avsikt att
tillämpa sektorsspecifik lagstiftning. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa principer gavs
kommissionen rätt att granska nationell tolkning som inte är förenlig med gemenskapens lagstiftning.

511. Kommissionens verksamhet inriktades på att kontrollera genomförandet av befintliga direktiv om
avreglering och att gå vidare med branschutredningarna om tillträde till accessnätet, sektorn för förhyrda
förbindelser och roaming. I sin dom av den 6 december 2001 i mål C-146/00, kommissionen mot
Frankrike, klargjorde EG-domstolen vissa frågor rörande finansieringen av den allmänna tjänsten och
beräkningen av denna tjänsts nettokostnad enligt telekommunikationsdirektiven. Domstolen ansåg att
rätten helt låg på kommissionens sida eftersom man i fransk lagstiftning för finansiering av allmänna
tjänster inte iakttog de principer om proportionalitet, objektivitet och öppenhet som krävs i direktiven och
att Frankrike även hade brutit mot sina åtaganden avseende en anpassning av taxorna.
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V — INTERNATIONELL VERKSAMHET

A — Utvidgningen

1. Förberedelser och förhandlingar inför anslutningen

512. Under 2001 har Europeiska unionen fortsatt att föra anslutningsförhandlingar på konkurrens-
området. I mars 2001 inleddes de formella förhandlingarna på konkurrensområdet med Bulgarien.
Anslutningsförhandlingarna med Turkiet har ännu inte inletts men förberedelserna för analysen av de
turkiska konkurrensreglernas förenlighet med gemenskapsrätten håller på att genomföras. 

513. Vid sin bedömning av om kandidatländerna har genomfört de nödvändiga förberedelser som gör
det möjligt för kommissionen att föreslå medlemsstaterna en preliminär avslutning av förhandlingarna på
konkurrensområdet, undersökte kommissionen särskilt om kandidatländerna hade uppnått en tillfreds-
ställande nivå när det gäller i) deras regelverk för konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning och statligt stöd, ii) deras administrativa förmåga på konkurrensområdet och
iii) deras tillämpning av konkurrensreglerna. Den metod som används för att bedöma dessa kriterier
beskrivs i detalj i kommissionens lägesrapport om anslutningsförhandlingarna om konkurrenskapitlet
som i januari 2001 lades fram inför rådets utvidgningsgrupp. I den lägesrapport som lades fram i januari
2001 ingick också läget i förhandlingarna med Cypern, Estland, Polen, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
I juli 2001 lade kommissionen fram en uppdaterad version av lägesrapporten till rådets utvidg-
ningsgrupp. Den utvidgades till att omfatta läget för Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien och
Slovakien. Utvidgningsgruppen välkomnade båda rapporterna.

514. Beträffande tidpunkten för utvidgningsförhandlingarna bekräftades vid Europeiska rådets möte i
Göteborg den 15 och 16 juni 2001 återigen den ”färdplan” som lades fram i kommissionens strategido-
kument om utvidgningen den 8 november 2000. Enligt strategidokumentet var EU:s prioritet att under
andra halvåret 2001 fastställa gemensamma ståndpunkter, inklusive ståndpunkter om krav på övergångs-
bestämmelser för ett antal kapitel, inklusive det om konkurrenspolitik. I linje med ”färdplanen” lade
kommissionen fram omarbetade utkast till gemensamma ståndpunkter om konkurrenskapitlet till rådet
under slutet av oktober 2001. Utkastet till gemensamma ståndpunkter rörde alla de tolv kandidatländer
med vilka förhandlingar om konkurrenskapitlet pågick. Syftet var att göra det möjligt för rådet att
bedöma om det fanns förutsättningar för att preliminärt kunna avsluta konkurrenskapitlet. 

515. I november 2001 beslutade rådet, efter kommissionens rekommendation, att preliminärt avsluta
förhandlingarna på konkurrensområdet med Estland, Lettland, Litauen och Slovenien. För alla andra
kandidatländer godkände rådet kommissionens förslag att fortsätta förhandlingarna på konkurrens-
området. Under Europeiska rådets möte i Laeken i december 2001 bekräftades igen att Europeiska
unionen är fast besluten att framgångsrikt slutföra anslutningsförhandlingarna med de kandidatländer
som är redo under slutet av 2002, så att dessa länder kan delta i valen till Europaparlamentet under 2004
som medlemmar. Dessutom instämde man under Europeiska rådets möte i Laeken ”i kommissionens
rapport där man ansåg att om nuvarande arbetstakt för förhandlingarna och reformerna bibehålls i
kandidatländerna kommer Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern att vara redo”.
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2. Framsteg vad gäller anpassningen av konkurrensreglerna

516. Europeiska kommissionen rapporterar regelbundet om de framsteg som varje kandidatland gör
mot en anslutning. I den fjärde återkommande rapporten om de tio Central- och Östeuropeiska länderna
(CÖE-länderna), Cypern, Malta och Turkiet som antogs av Europeiska kommissionen i november 2001,
gjordes en bedömning av de framsteg som gjorts sedan de tidigare rapporterna som Europeiska kommis-
sionen lämnat under 2000. 

517. Resultaten på området för konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande
ställning och sammanslagningar av företag ansågs generellt vara tillfredsställande, både vad gäller
lagstiftning och uppbyggnaden av den administrativa förmåga som krävs. Den viktigaste utmaningen för
kandidatländernas konkurrensmyndigheter fortsatte att vara nödvändigheten att prioritera tillämp-
ningen av konkurrenslagstiftningen i samband med de konkurrensbegränsande beteenden som allvar-
ligast hindrar väl fungerande marknader, såsom karteller, monopolförvärv och utestängande praxis från
dominerande företag. En ytterligare förstärkning av tillämpningen av konkurrenslagstiftningen i
kandidatländerna bör generellt också inkludera en mer avskräckande påföljdspolitik. 

518. Jämfört med området konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning
har införandet av kontroll av statligt stöd i kandidatländerna generellt visat sig vara mycket mer kontro-
versiellt, långsammare och politiskt känsligt. Anslutningsförhandlingarna har dock hjälpt till att
påskynda inrättandet av rättsliga och administrativa ramar för en bättre ordning i fråga om statligt stöd. 

519. Under 2001 hade alla kandidatländer med vilka förhandlingar pågick inrättat nationella organ för
kontroll av statligt stöd. Turkiet godtog att inrätta ett sådant organ den 1 januari 2003. Kommissionen har
betonat att dessa organ effektivt skall kontrollera alla nya och befintliga statliga stöd som beviljas av alla
myndigheter som beviljar stöd. Kontrollorganen skall motta förhandsanmälan av alla nya stödåtgärder.
De skall ha befogenhet att samla in alla nödvändiga upplysningar för att granska statligt stöd från alla de
myndigheter som beviljar stöd. De skall dessutom ha befogenhet att utfärda rekommendationer med
hänsyn till alla nya stödåtgärders förenlighet med Europaavtalen innan dessa beviljas. Det verkar dock
inte som om alla kontrollorgan systematiskt får upplysningar om alla nya stöd som beviljas, vilket skulle
göra det möjligt för dem att utöva sina uppgifter på ett mer övergripande plan.

520. För att säkerställa den öppenhet som krävs har merparten av kandidatländerna upprättat
omfattande förteckningar över befintligt stöd som kontinuerligt uppdateras. Dessutom har kommissionen
fortsatt att arbeta med kandidatländernas kontrollorgan för att säkerställa att deras årliga rapporter om
statligt stöd överensstämmer med metoden i kommissionens översikt över statligt stöd.

521. Kommissionen har fortsatt att uppmärksamma flera kandidatländer på behovet av att i god tid
före anslutningen anpassa sina skattestödsordningar, som ofta används för att dra till sig utländska
investeringar, och statliga stödåtgärder inom de så kallade särskilda ekonomiska zonerna till
gemenskapens regelverk. Kommissionen har också understrukit kravet på öppenhet och en strikt
tillämpning av gemenskapens regelverk i omstruktureringsärenden.

3. Genomföranderegler enligt Europaavtalen och tullunionsbeslutet 

522. Som en ytterligare komplettering av de rättsliga ramarna för relationerna mellan gemenskapen
och de tio associerade länderna i Central- och Östeuropa på konkurrensområdet, har två uppsättningar
genomföranderegler utarbetats. Den första avser genomförandet av Europaavtalens konkurrensregler för
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företag (konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning) och den andra reglerna
om statligt stöd.

523. Genomföranderegler avseende konkurrensreglerna för företag har redan antagits av Tjeckien (340),
Polen (341), Slovakien (342), Ungern (343), Bulgarien (344), Rumänien (345), Estland (346), Litauen (347) och
Slovenien (348). Under 2001 antog associationsrådet också genomföranderegler avseende konkurrens-
reglerna för företag i Lettland (349). Genomförandereglerna är i stort sett desamma för alla de
associerade länderna. De innehåller främst procedurregler, dvs. regler om behörighet att handlägga
ärenden, förfaranden för att underrätta den andra parten om ärenden, samråd, aktiv hövlighet och
informationsutbyte. Med hänsyn till vissa konstitutionella problem när det gäller tillämpningen av
genomförandereglerna i Ungern har framsteg gjorts för att försöka lösa resterande svårigheter.
Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådet om en ändring av genomförandereglerna med
Ungern. Efter att ha enats om en text kan associeringsrådet för EG–Turkiet likaså anta genomförande-
reglerna enligt kraven i tullunionsbeslutet från 1995, som både omfattar reglerna för företag och
kontroll av statligt stöd. 

524. Under 2001 gjordes stora framsteg avseende antagandet av genomföranderegler för statligt stöd. I
Tjeckien har genomförandereglerna varit i kraft sedan 1998 (350). Under 2001 antog också associa-
tionsrådet genomföranderegler för Litauen (351), Lettland (352), Rumänien (353), Slovenien (354), Polen (355),
Bulgarien (356) och Slovakien (357). Genomförandereglerna innebär att kontrollen av statligt stöd är
tvåfaldig. På gemenskapens sida bedömer kommissionen förenligheten hos statligt stöd som beviljats av
EU:s medlemsstater på grundval av gemenskapens regler om statligt stöd. På det associerade landets sida
skall de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka och granska allt befintligt och nytt offentligt stöd på
grundval av de kriterier som utvecklats vid tillämpningen av gemenskapens regler om statligt stöd.
Genomförandereglerna innehåller förfaranden för samråd och problemlösning, regler om öppenhet (dvs.
de associerade länderna skall upprätta och därefter uppdatera en förteckning över sina stödprogram och
enskilda stöd) samt regler om ömsesidigt informationsutbyte. Efter förberedelsearbete i rådet var ett
utkast till genomföranderegler för statligt stöd färdigt för godkännande av associationsrådet med Estland
i början på 2002. 

¥340∂ Beslut nr 1/96 av associeringsrådet EU–Tjeckien av den 30 januari 1996 (EGT L 31, 9.2.1996).
¥341∂ Beslut nr 1/96 av associeringsrådet EU–Polen av den 16 juli 1996 (EGT L 208, 17.8.1996).
¥342∂ Beslut nr 1/96 av associeringsrådet EU–Slovakien av den 15 augusti 1996 (EGT L 295, 20.11.1996).
¥343∂ Beslut nr 2/96 av associeringsrådet EU–Ungern av den 6 november 1996 (EGT L 295, 20.11.1996).
¥344∂ Beslut nr 2/97 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 7 oktober 1997 (EGT L 15, 21.1.1998).
¥345∂ Beslut nr 1/99 av associeringsrådet EU–Rumänien av den 16 mars 1999 (EGT L 96, 10.4.1999).
¥346∂ Beslut nr 1/99 av associeringsrådet EU–Estland av den 28 april 1999 (EGT L 144, 9.6.1999).
¥347∂ Beslut nr 4/99 av associeringsrådet EU–Litauen av den 26 maj 1999 (EGT L 156, 23.6.1999).
¥348∂ Beslut nr 4/2000 av associeringsrådet EU–Slovenien av den 21 december 2000 (EGT L 130, 12.5.2001).
¥349∂ Beslut nr 5/2001 av associeringsrådet EU–Lettland av den 25 april 2001 (EGT L 183, 6.7.2001).
¥350∂ Beslut nr 1/98 av associeringsrådet EU–Tjeckien av den 24 juni 1998 (EGT L 195, 11.7.1998).
¥351∂ Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Litauen av den 22 februari 2001 (EGT 98, 7.4.2001).
¥352∂ Beslut nr 4/2001 av associeringsrådet EU–Lettland av den 20 mars 2001 (EGT L 163, 20.6.2001).
¥353∂ Beslut nr 4/2001 av associeringsrådet EU–Rumänien av den 10 april 2001 (EGT 138, 22.5.2001).
¥354∂ Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Slovenien av den 3 maj 2001 (EGT 163, 20.6.2001).
¥355∂ Beslut nr 3/2001 av associeringsrådet EU–Polen av den 23 maj 2001 (EGT L 215, 9.8.2001).
¥356∂ Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 23 maj 2001 (EGT L 216, 10.8.2001).
¥357∂ Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet EU–Slovakien av den 22 november 2001 (ännu inte offentliggjort).
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4. Förlängning av giltighetstiden för artikel 87.3 a enligt Europaavtalen 
och antagandet av regionala stödkartor

525. I Europaavtalen anges att statligt stöd som beviljas av de associerade länderna skall bedömas mot
bakgrund av att de under en period på fem år skall betraktas som identiska med de gemenskapsområden
som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Under 2000
beslutade associationsråden att förlänga denna omfattning under ytterligare en period på fem år med
avseende på Bulgarien (358), Rumänien (359), Litauen (360) och Estland (361). Under 2001 antogs liknande
beslut av respektive associationsråd med Tjeckien (362), Lettland (363), Polen (364), Slovakien (365) och
Slovenien (366). 

526. I associationsrådets beslut om att förlänga giltighetstiden för artikel 87.3 a anges generellt att det
associerade landet skall lämna uppgifter om BNP per capita på lämplig statistisk nivå. Dessa uppgifter
skall användas för att det associerade landets kontrollorgan för statligt stöd och Europeiska kommis-
sionen gemensamt skall kunna utarbeta en regional stödkarta för det associerade landet på grundval av
gemenskapens riktlinjer om nationellt regionalstöd. I den regionala stödkartan fastställs regionernas
stödberättigande till regionalstöd samt de högsta stödnivåer som tillåts i var och en av dessa regioner. På
förslag av de associerade länderna har kommissionen förberett en presentation av utkast till regionala
stödkartor inför rådet i syfte att antas av respektive associeringskommitté för Tjeckien, Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Slovakien och Slovenien.

5. Tekniskt bistånd till kandidatländerna

527. Mot bakgrund av dessa kvarstående brister är det tekniska biståndet på konkurrensområdet
alltjämt ett viktigt verktyg för att förbereda kandidatländerna för anslutningen. Särskilda åtgärder har
vidtagits inom ramen för Phareprogrammen. Enligt avtalet om institutionell uppbyggnad (partnersam-
verkan) lämnar experter från EU:s medlemsstater nu också långsiktig rådgivning till de central- och
östeuropeiska ländernas myndigheter för konkurrenskontroll och kontroll av statligt stöd. Dessutom
organiserades gemensamma kurser i mars 2001 för tjänstemän från kandidatländernas konkurrensmyn-
digheter. De gemensamma kurserna inriktas på att förklara det nya konkurrensregelverket för kandidat-
länderna samt på konkurrensreglernas genomförande och tillämpning.

528. Europeiska kommissionen har fört en aktiv politik för att ytterligare intensifiera sina kontakter
med kandidatländernas konkurrensmyndigheter. Den 17–19 juni 2001 hölls den sjunde årliga konkur-
renskonferensen mellan kandidatländernas konkurrensmyndigheter och Europeiska kommissionen i
Ljubljana i Slovenien. I delegationerna ingick höga tjänstemän från myndigheterna för konkurrens-
kontroll respektive kontroll av statligt stöd tillsammans med kommissionsledamot Mario Monti. Den
årliga konferensen fungerar som ett forum där man utbyter åsikter och erfarenheter. Den tjänar också till
att etablera och stärka professionella kontakter mellan tjänstemän som handlägger konkurrensärenden.

¥358∂ Beslut nr 1/2000 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 28 februari 2000 (EGT L 144, 17.6.2000).
¥359∂ Beslut nr 2/2000 av associeringsrådet EU–Rumänien av den 17 juli 2000 (EGT L 230, 12.9.2000).
¥360∂ Beslut nr 2/2000 av associeringsrådet EU–Litauen av den 24 juli 2000 (EGT L 199, 5.10.2000).
¥361∂ Beslut nr 3/2000 av associeringsrådet EU–Estland av den 1 december 2000 (EGT L 21, 23.1.2001).
¥362∂ Beslut nr 3/2001 av associeringsrådet EU–Tjeckien av den 8 mars 2001 (EGT L 100, 11.4.2001).
¥363∂ Beslut nr 3/2001 av associeringsrådet EU–Lettland av den 20 mars 2001 (EGT L 156, 13.6.2001).
¥364∂ Beslut nr 2/2001 av associeringsrådet EU–Polen av den 7 maj 2001 (EGT L 215, 9.8.2001).
¥365∂ Beslut nr 3/2001 av associeringsrådet EU–Slovakien av den 18 maj 2001 (EGT L 217, 11.8.2001).
¥366∂ Beslut nr 4/2001 av associeringsrådet EU–Slovenien av den 25 juli 2001 (ännu inte offentliggjort).
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Detta års konferens inriktades på en bedömning av kandidatländernas rättstillämpning och behovet av att
säkerställa ett effektivt genomförande av reglerna på såväl områdena för konkurrensbegränsande
samverkan och missbruk av en dominerande ställning som statligt stöd. 

6. Västra Balkan

529. Europeiska rådet erkände under sitt möte i Santa Maria da Feira i juni 2000 länderna i västra
Balkan som potentiella kandidater för ett EU-medlemskap. Unionen åtog sig att stödja stabiliserings- och
associeringsprocessen i denna region, framför allt genom tekniskt bistånd. Under 2001 inledde kommis-
sionen diskussioner med de konkurrensmyndigheter som nyligen inrättats i länderna i västra Balkan.
Diskussionerna inleddes mot bakgrund av det arbete som kommer att krävas enligt konkurrensbestäm-
melserna i de stabiliserings- och associeringsavtal som för närvarande håller på att ingås med dessa
länder (367). Kommissionen har också aktivt deltagit i OECD:s regionala initiativ om konkurrenspolitik
för länderna i västra Balkan som lanserades i Ljubljana i juli 2001.

B — Bilateralt samarbete

1. Förenta staterna

530. Kommissionen lämnar varje år en detaljerad rapport till rådet och Europaparlamentet om
samarbetet med Förenta staterna enligt 1991 års avtal om samarbete (368) och 1998 års avtal om aktiv
hövlighet (369). Den senaste rapporten omfattade perioden från den 1 januari 2000 till den
31 december 2000 (370). Rapporten för 2001 kommer att offentliggöras under 2002.

531. Under 2001 fortsatte kommissionen sitt nära samarbete med det amerikanska justitiedeparte-
mentets antitrustavdelning (Antitrust Division of the US Departement of Justice, DoJ) och den federala
handelskommissionen (US Federal Trade Commission, FTC) i ett ännu större antal ärenden. Tendensen
mot en globalisering av marknaderna fortsatte i snabb takt under året, som tydligt avspeglades i det
rekordstora antalet och storleken på de sammanslagningar av företag som gjordes över gränserna.
Under 2001 ökades antalet transaktioner som anmäldes både till kommissionen och till de amerikanska
konkurrensmyndigheterna märkbart. Ett stort antal transaktioner inom alla de områden som ingår i
verksamhet som omfattas av artikel 81 och 82 granskades samtidigt av kommissionen och de
amerikanska organen. Diskussionerna mellan organen tenderar att inriktas på frågor som definition av
marknaderna, en transaktions sannolika påverkan på konkurrensen på dessa marknader och genomför-
barheten för varje korrigerande åtgärd som de samgående parterna föreslår.

¥367∂ Under 2001 undertecknades två stabiliserings- och associationsavtal. Stabiliserings- och associationsavtalen mellan å ena
sidan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och å andra sidan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
undertecknades den 9 april 2001 i Luxemburg. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan å ena sidan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater och å andra sidan Kroatien undertecknades den 29 oktober 2001 i Luxemburg.

¥368∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpning av deras konkurrensbestämmel-
ser (EGT L 95, 27.4.1995, ändrat i EGT L 131, 15.6.1995).

¥369∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpning av principerna om aktiv
hövlighet vid genomförandet av deras konkurrenslagstiftning (EGT L 173, 18.6.1998).

¥370∂ KOM(2002) 45, 29.1.2002.
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532. I de koncentrationsundersökningar som involverar nära transatlantiskt samarbete ingick koncen-
trationsärendena GE/Honeywell, Metso/Svedala och CVC/Lenzing (371). Kommissionen samarbetade
också nära med sina amerikanska motparter i ett antal undersökningar som inte omfattade koncentra-
tioner, till exempel i kommissionens och den amerikanska federala handelskommissionens respektive
undersökningar av bildandet av det gemensamma företaget Covisint för samarbete mellan tillverkare av
bilreservdelar. Samarbete i ärenden mellan EU och Förenta staterna diskuteras närmare i denna rapports
kapitel om koncentrationskontroll och i den sjunde rapporten till rådet och Europaparlamentet för år
2001, som kommer att offentliggöras under 2002.

533. Talrika bilaterala kontakter ägde rum mellan kommissionen och de behöriga amerikanska
myndigheterna under 2001. Kommissionsledamot Mario Monti gjorde i mars ett besök i Washington och
utnyttjade tillfället till att bland annat möta viktiga offentliga företrädare för den amerikanska administra-
tionen. Den 24 september mötte kommissionsledamot Mario Monti i Washington de nyligen utsedda
cheferna för de amerikanska antitrustorganen, Charles James, biträdande justitieminister för det
amerikanska justitiedepartementet och Timothy Muris, ordförande för den federala handelskommis-
sionen, under det årliga bilaterala mötet mellan EU och Förenta staterna. Mötet hölls i samband med
tioårsjubileumet av det bilaterala avtalet om konkurrenspolitik mellan EU och Förenta staterna. Under
året hölls också möten mellan kommissionen och andra amerikanska organ, till exempel med det
amerikanska transportministeriet (US Department of Transportation) (då konkurrenspolitiska frågor
också delvis ingår i dessa amerikanska myndigheters ansvarsområden).

534. Uppgifterna för arbetsgruppen för ett transatlantiskt samarbete på området för koncentrations-
kontroll togs upp under mötet den 24 september. Arbetet kommer att fortsätta och att intensifieras.
Uppgifterna behöver klargöras och kommer att återspegla ett antal frågor som tagits upp i samband med
bedömningar av pågående ärenden.

2. Kanada

535. Det bilaterala samarbetet med Kanada grundas på det avtal om samarbete i konkurrensärenden
som trädde i kraft i juni 1999 (372). Varje år lämnar kommissionen en detaljerad rapport till rådet och
Europaparlamentet om samarbetet enligt avtalet med Kanada. Den senaste rapporten omfattade perioden
från den 1 januari 2000 till den 31 december 2000 (373). Rapporten för 2001 kommer att offentliggöras
under 2002.

536. Ett ökat antal ärenden undersöks nu av båda sidors konkurrensmyndigheter. Kontakterna mellan
kommissionen och dess motpart, det kanadensiska konkurrensverket, har varit talrika och givande.
Diskussionerna har rört både frågor i anslutning till ärendena och mer allmänpolitiska frågor. Två
bilaterala möten, som föreskrivs i samarbetsavtalet, hölls i februari 2001 i Bryssel och i september 2001 i
Ottawa vid vilka cheferna för de respektive konkurrensmyndigheterna deltog. 

¥371∂ GE/Honeywell, se punkt 326 och faktaruta 9, Metso/Svedala, se punkterna 307 och 316, CVC/Lenzing, se punkt 256.
¥372∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning (EGT L

175, 10.7.1999).
¥373∂ KOM(2002) 45, 29.1.2002.
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3. Andra OECD-länder 

537. Under 2001 inledde kommissionen samarbete med konkurrensmyndigheter i ett antal andra
OECD-länder, särskilt med Australien, Nya Zeeland och Korea. Dessa kontakter omfattade såväl frågor
med anknytning till ärenden som mer allmänna konkurrenspolitiska frågor. Kommissionen fortsatte
också sina insatser för att ingå ett bilateralt samarbetsavtal med Japan.

538. Under året fortsatte också kommissionen sitt nära samarbete med Eftas övervakningsmyndighet i
rättstillämpningen av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4. Medelhavsländerna

539. I Medelhavsområdet är de avtal som EU ingått med Marocko (374), Tunisien (375) och Israel (376) i
kraft. Marocko, Tunisien och Israel har en konkurrenslagstiftning som underlättar samtalen om en
samarbetsmekanism med kommissionen inom ramen för de åtaganden som föreskrivs i artikel 36 i dessa
tre avtal. Beträffande övriga avtal i Medelhavsområdet har det med Jordanien (377) ännu inte trätt i kraft då
Jordaniens parlament inte godtog det förslag till konkurrenslagstiftning som regeringen lade fram.
Avtalet med Egypten (378) undertecknades under 2000 och de egyptiska myndigheterna håller på att
granska ett förslag till konkurrenslagstiftning. Interimsavtalet med den palestinska myndigheten (379) har
ännu inte slutförhandlats. Kommissionen har följt situationen med avsikt att inleda ett mer
övergripande konkurrenspolitiskt samarbete med Medelhavspartnerna.

540. I syfte att blåsa liv i Medelhavspolitiken har förhandlingsmöten hållits med Algeriet, Libanon och
Syrien. Konkurrenskapitlet för kommande avtal gjorde det möjligt att närma den befintliga eller framtida
konkurrenspolitiken i dessa länder till gemenskapens konkurrenspolitik. Kommissionen ger de nya
parterna möjlighet att förstärka det tekniska och institutionella samarbetet. Algeriet har redan en konkur-
renslagstiftning och myndigheter som ansvarar för dess tillämpning. Däremot har inte Libanon och
Syrien ännu kommit dithän.

5. Latinamerika

541. Den samarbetsmekanism (380) mellan konkurrensmyndigheterna som föreskrivs i det avtal mellan
Europeiska unionen och Mexiko (381) som är i kraft har möjliggjort utbyte av information, samråd om viss
verksamhet och en bestämmelse om tekniskt samarbete. 

542. Fyra förhandlingsmöten om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen, Mercosur och Chile
har hållits. Målet är att samarbetsmekanismer skall införas mellan parternas konkurrensmyndigheter och
att tillämpningen av konkurrensreglerna skall säkerställa klarhet angående rättsläget och öppenhet i
behandlingen av företagen på respektive marknad. Ramverket för konkurrensreglerna i Mercosur-
länderna har utvecklats positivt, Argentina har kompletterat sitt regelmässiga och institutionella system

¥374∂ EGT L 70, 18.3.2000, artiklarna 36–41.
¥375∂ EGT L 97, 30.3.1997, artiklarna 36–41.
¥376∂ EGT L 147, 21.6.2000, artiklarna 36–38.
¥377∂ Artiklarna 53–58 KOM(1997) 554 slutlig.
¥378∂ Artiklarna 35–39 KOM(2001) 184 slutlig.
¥379∂ EGT L 187, 16.7.1997, artiklarna 33 och 34
¥380∂ EGT L 245, 29.9.2000 och EGT L 157, 30.6.2000.
¥381∂ EGT L 276, 28.10.2000.
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genom att inrätta ett sekretariat och skall nu inrätta en konkurrensmyndighet. Uruguay har infört en
konkurrensmyndighet som är ansvarig för tillämpningsförordningar för konkurrenslagstiftningen.
Paraguay har nu ett mycket komplett utkast till konkurrenslagstiftning. Brasilien undersöker ett nytt
lagstiftningsförslag för att samordna sina konkurrensorgan. Under denna utvecklingsfas har kommis-
sionen regelbundet mottagit information om konkurrenspolitiken från Mercosur.

543. För Andinska gemenskapen har finansprotokollet till utkastet om tekniskt konkurrenssamarbete
undertecknats mellan kommissionen och Andinska gemenskapens generalsekretariat. EuropeAid är
ansvarig för urvalsförfarandet av en rådgivare för programmets förvaltning.

544. Under året fortsatte den direkta informationsverksamheten om gemenskapsrätten, parallellt med
upplysningsverksamheten i ”Boletín Latinoamericano de Competencia”.

6. Ryssland och Ukraina

545. Under året har stora framsteg gjorts genom ett antal möten på hög nivå om samarbetet med den
ryska federationen på konkurrensområdet. Under dessa möten behandlades samtliga konkurrensfrågor av
gemensamt intresse, allt ifrån samarbete med anknytning till ärenden i särskilda konkurrensutredningar,
erfarenhetsutbyten i samband med avregleringpolitik till diskussioner om utsikterna för kontroll av
statligt stöd inom den ryska federationen.

546. Dessutom har ett flertal arbetsmöten hållits för att utveckla det arbete som krävs i partnerskaps-
och samarbetsavtalet. Ett seminarium organiserades för att öka förståelsen för europeisk politik om
statligt stöd inom stålsektorn.

547. Med Ukraina organiserade kommissionen en kort studieresa för att öka förståelsen för
gemenskapens konkurrenslagstiftning och praxis för medlemmarna i Ukranias kommitté för konkurrens-
politik.

C — Multilateralt samarbete

548. Under 2001 inträffade två viktiga händelser i samband med kommissionens initiativ inom ramen
för Världshandelsorganisationen (WTO) och det nya internationella konkurrensnätverket (International
Competition Network, ICN).

1. Världshandelsorganisationen (WTO): Handels- och konkurrenspolitik

1.1 Konkurrensfrågor in i utvecklingsagendan som antogs i Doha

549. Efter en lång förberedelseprocess hölls Världshandelsorganisationens (WTO) fjärde
ministermöte i Doha (Qatar) från den 9 till den 14 november. I den deklaration som WTO:s medlemmar
antog i Doha (382) behandlades bland annat frågan om ”samspelet mellan handels- och konkurrenspo-
litiken”. I deklarationens (383) relevanta delar (punkterna 23–25) medger för första gången alla WTO:s

¥382∂ Även kallad ”Doha-utvecklingsagendan” till följd av den centrala ställning som ”utvecklingsdimensionen” kommer att ha
i WTO:s framtida arbete.

¥383∂ Finns på WTO:s webbplats: www.wto.org.
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medlemmar, utan undantag, att ett multilateralt regelverk nu krävs för att öka konkurrenspolitikens bidrag
till internationell handel och utveckling. Det rådde samstämmighet i Doha om att WTO skall inleda
förhandlingar om och ingå ett multilateralt avtal om handels- och konkurrenspolitik. Man enades också om
att förhandlingarnas formella fas skall inledas omedelbart efter WTO:s femte ministermöte som skall hållas
i Mexiko under 2003, och att de resultat som förhandlas fram på konkurrensområdet skall utgöra en
integrerad del i förhandlingarnas övergripande resultat (punkt 47). Under det femte ministermötet skall man
också fatta beslut om förhandlingsformerna.

550. I linje med utvecklingssträvandena belyses också i deklarationen behovet av att trappa upp
insatserna avseende tillhandahållandet av tekniskt bistånd för att bygga upp och öka utvecklingslän-
dernas och de minst utvecklade ländernas kapacitet på detta område. Det är uppenbart att dessa länder
omgående behöver allt bistånd som industriländerna kan tillhandahålla för att utveckla deras förmåga att
utvärdera vilken inverkan ett närmare multilateralt samarbete på detta område skulle ha på deras utveck-
lingspolitik och mål, samt deras mänskliga och institutionella utveckling. Kommissionen skall arbeta
tillsammans med alla relevanta mellanstatliga organisationer, inklusive UNCTAD (FN:s konferens om
handel och utveckling), och genom lämpliga regionala och bilaterala kanaler tillhandahålla samordnade,
förstärkta och tillräckliga biståndsresurser för att uppfylla dessa behov.

551. Slutligen nämns i deklarationen att perioden före förhandlingarna fram till det femte
ministermötet skall användas för att med våra parter i Genève-processen klargöra de olika inslag som
kommer att utgöra det framtida multilaterala regelverket och som med all sannolikhet kommer att tas upp
till förhandling. Deklarationen innehåller en vägledande förteckning över sådana huvudfrågor med de
inslag som EU upprepade gånger angett som pelare i det planerade multilaterala regelverket om
konkurrens: nämligen vissa grundläggande principer för handel och konkurrens, inklusive öppenhet,
icke-diskriminering och rättvisa förfaranden, ett åtagande om att bekämpa särskilt allvarliga karteller,
former för frivilligt samarbete mellan konkurrensmyndigheterna och stöd för en gradvis förstärkning av
konkurrensmyndigheterna i utvecklingsländerna genom en uppbyggnad av deras administrativa förmåga. 

1.2 En första bedömning av den deklaration som antogs i Doha

552. Resultatet av diskussionerna om handel och konkurrens i Doha och formuleringen i ministerde-
klarationens relevanta delar är mycket tillfredsställande för kommissionen av följande orsaker:

— För det första har alla WTO-medlemmar som undertecknat det paket som man enades om i Doha
(inklusive vissa av dem som var skeptiska till WTO:s uppgift på konkurrensområdet, såsom vissa
utvecklingsländer, särskilt Indien och Hongkong) för första gången medgett att det skulle kunna
gynna dem och det multilaterala handelssystemet att förhandla och ingå ett multilateralt avtal om
handel och konkurrens i WTO. Fram till ganska nyligen var till och med principen om ett sådant
avtal kontroversiell. Erkännandet av betydelsen av att införa ett sådant regelverk och dess relevans
för internationell handel och utveckling kommer att bidra till att inhemska konkurrensordningar
införs och tillämpas mer effektivt och att gynna konsumenter över hela världen.

— För det andra finns nu, även om ett annat beslut kommer att fattas under WTO:s femte ministermöte
under 2003 om formerna för den formella och slutliga fasen i förhandlingarna om det multilaterala
avtalet, ett enhälligt och tydligt åtagande att inleda sådana förhandlingar vid en fastställd tidpunkt så
att de nya ”handels- och konkurrensreglerna” blir en integrerad del i den så kallade ”övergripande
överenskommelsen” som blev ett resultat av den förhandlingsprocess som inleddes i Doha och som
skall antas senast den 1 januari 2005. I den utsträckning som EU och andra förespråkare för att
förhandla om sådana regler i WTO berörs, har vi nu gått in i en avgörande fas med en fast avsikt att
tillsammans med våra parter från utvecklings- och industriländer klargöra de inslag som WTO-
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medlemmarna måste inkludera i det multilaterala avtalet och tillsammans med dem utarbeta en
detaljerad och omfattande dagordning för de förhandlingspunkter som skall antas under WTO:s
femte ministermöte under 2003.

— För det tredje har våra förslag om huvudinslagen i det framtida multilaterala avtalet om handel och
konkurrens i stor utsträckning godtagits. EU var först med att lägga fram konkreta verkliga förslag
och noterar särskilt det faktum att Doha-deklarationen inriktas på precis de inslag som vi belyst i
våra förslag och fastställt som de inslag som WTO-medlemmarna först måste klargöra.

— Slutligen, eftersom arbetsgruppen i Genève nu kommer att rikta sin uppmärksamhet på det konkreta
förberedelsearbetet inför förhandlingarna om dessa inslag, ger deklarationen grund för ett mer
målinriktat tekniskt bistånd och uppbyggnad av den administrativa förmåga som kommer att hjälpa
utvecklingsländerna att bättre förstå och värdesätta dessa frågors betydelse också när det gäller deras
egna ekonomiers utveckling. I denna process kommer UNCTAD (FN:s konferens om handel och
utveckling) och andra internationella organ, liksom regionala och bilaterala överenskommelser att
med all säkerhet bidra till och spela en stor roll för att alla skall vara redo att inleda de formella
förhandlingarna efter nästa ministermöte.

Faktaruta 12: Handel och konkurrens: Från Van Miert-rapporten till Doha

Strävandena efter att inkludera konkurrenspolitiken i WTO:s arbetsprogram inleddes under 1996
när kommissionen, på grundval av Van Miert-rapporten (1), föreslog rådet (2) att Världshandelsor-
ganisationen borde inrätta en arbetsgrupp som var ansvarig för det inledande arbetet med att
utveckla ett internationellt ramverk med konkurrensregler. Detta initiativ godkändes av rådet och
fick stöd från flera WTO-medlemmar och ett beslut antogs under WTO:s ministerkonferens i
Singapore den 11 december 1996 om ”[att] inrätta en arbetsgrupp för att undersöka frågor ... med
anknytning till samspelet mellan handels- och konkurrenspolitiken, inklusive konkurrensbegrän-
sande praxis för att fastställa alla eventuella områden som kan vara värda att ta upp inom WTO:s
ramverk”.

Vid denna tidpunkt hävdade kommissionen att diskussionerna borde inriktas på ett åtagande från
alla WTO-medlemmar om att utveckla aktiva inhemska konkurrensstrukturer, att fastställa och
anta gemensamma principer om konkurrens på internationell nivå (det beteende som förorsakar
mest skada), införa olika former av samarbete mellan konkurrensmyndigheter och anpassa WTO:s
regler för att avgöra tvister på konkurrensområdet (3).

Ända sedan WTO:s andra ministermöte i Singapore och inrättandet av WTO:s arbetsgrupp om
handel och konkurrens i Genève har kommissionen försökt övertyga sina handelsparter inom
WTO om förtjänsterna med ett multilateralt avtal om konkurrens. Diskussionerna i Genève gav ett
bra tillfälle att klargöra kommissionens ståndpunkt och utvecklingsländernas intresse av ett sådant
avtal. 

(1) Rapport från en grupp oberoende experter under ledning av Karel Van Miert, kallad ”Competition Policy in the
New Trade Order: Strengthening International Cooperation and Rules”.

(2) Kommissionens meddelande av den 18 juni 1996, KOM(96) 284 slutlig.
(3) XXVI:e konkurrensrapporten, punkterna 235–236.
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2. OECD

553. De viktigaste händelserna under de möten som hölls i maj var rundabordssamtalen om konkur-
rensmyndigheternas utbildningsprogram för sina tjänstemän och om tydlig prisinformation. Vad gäller
tydlig prisinformation tog gemenskapen dels upp förmånerna med regeringsstyrda åtgärder för tydlig
prisinformation (t.ex. inom vissa allmännyttiga marknader och på motorfordonsmarknaden) för att uppnå
marknadsintegrering och öka konkurrensen och inträdet på marknaden, dels konkurrensbegränsande
påverkan från privata frivilliga avtal om tydlig prisinformation eller liknande praxis mellan leverantörer.
Andra delegationer tog upp olika frågor som inriktades på för- och nackdelar med tydlig prisinformation
för konsumenter. Slutsatsen av diskussionerna blev att tydlig prisinformation i vissa fall kan gynna
konsumenterna men att de också kan ha allvarliga konkurrensbegränsande effekter, beroende på
marknadens struktur och typ av bestämmelser för tydlig prisinformation (hur mycket information som
samlas in, tidsramen för informationsutbytet, hur ofta utbytet görs, osv.).

554. Kommissionen deltog i och bidrog till OECD:s första konferens i juni om konkurrenspolitiken i
länderna i sydöstra Europa som hölls i Ljubljana, dagen efter den sjunde årliga konferensen med
kandidatländerna.

555. Under kommittén för konkurrenslagstiftning och -politiks möte (Competition Law and Policy
Committee, CLP) i oktober organiserade OECD sitt första globala konkurrensforum som samlade
företrädare från över femtio länder. Kommissionsledamot Mario Monti deltog i forumet. I sitt
inledningstal uppmanade han hela världens konkurrensmyndigheter att öka sitt samarbete och införa
styrmekanismer på området internationell konkurrenspolitik. De frågor som behandlades under forumet
omfattade konkurrenspolitikens roll i den ekonomiska reformen, samarbetsinstrument, konkurrensbe-
gränsande karteller och samarbete vid gränsöverskridande sammanslagningar. Kommissionen deltog
också i de rundabordssamtal som hölls under kommitténs möte och som ägnades åt att reglera anslut-
ningsavgifter för nätinfrastruktur, särskilt på telekommunikationsområdet, men också på områdena gas
och elektricitet, samt andra utredningsverktyg än program för nedsättning av böter (särskilt
gryningsräder).

3. UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling)

556. Kommissionen deltog i UNCTAD:s möte som hölls den 2–4 juli om internationellt samarbete
mellan konkurrensmyndigheter. Under mötet tillkännagav kommissionsledamot Mario Monti konkreta
projekt om tekniskt bistånd till utvecklingsländer: ett projekt om tekniskt bistånd på konkurrensområdet
för COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), ett seminarium för tjänstemän
ansvariga för konkurrensfrågor i utvecklingsländerna och en gemensam undersökning med UNCTAD om
betydelsen av en konkurrenspolitik för fattiga länder. Mario Monti pläderade för en konkurrenspolitik i
utvecklingländerna och en insats för en utveckling av det internationella samarbetet.

4. Internationellt konkurrensforum

557. Den 2–4 februari höll International Bar Association ett möte i Ditchley Park i Förenade
kungariket som samlade ett stort antal konkurrensmyndigheter och praktiska utövare för en informell
diskussion om rekommendationen från den amerikanska rådgivande kommittén om internationell
konkurrenspolitik (ICPAC) (384) om att inrätta ett internationellt konkurrensnätverk. Efter mötet i

¥384∂ International Competition Policy Advisory Committee.



158 XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG

KONK. RAP. 2001

Ditchley inrättades en pilotgrupp för att övervaka projektets lansering. Gruppen, i vilken kommis-
sionen aktivt deltar, möttes första gången i maj i Berlin och sedan i anslutning till OECD:s och
kommittén för konkurrenslagstiftning och -politiks (CLP) möte i Paris i oktober. 

558. Som ett resultat av dessa diskussioner och praktiska insatser tillkännagavs inrättandet av ett
internationellt konkurrensnätverk (International Competition Network, ICN) torsdagen den 25 oktober i
New York, Förenta staterna. Det är första gången som så många konkurrensmyndigheter tar ett
självständigt initiativ för att få möjlighet att utbyta erfarenheter och åsikter om de konkurrensfrågor som
uppstår till följd av den oavbrutet ökande globaliseringen av världsekonomin. Det internationella
konkurrensnätverket skall vara ett projektorienterat, samförståndsinriktat, informellt nätverk
bestående av konkurrensmyndigheter från industri- och utvecklingsländer som skall behandla verkstäl-
landet av konkurrenslagstiftningen och konkurrenspolitiska frågor av gemensamt intresse samt formulera
förslag till procedurregler och materiella bestämmelser genom en resultatinriktad dagordning och
struktur. Det skall uppmuntra spridningen av erfarenheterna från konkurrensbegränsande samverkan och
missbruk av dominerande ställning och bästa praxis, främja den viktiga roll som konkurrensmyndig-
heterna spelar och försöka underlätta det internationella samarbetet. Det internationella konkurrensnät-
verket kommer att inrikta sina insatser på internationella frågor om konkurrensbegränsande samverkan
och missbruk av dominerande ställning som är svåra men möjliga att lösa. Till att börja med kommer det
internationella konkurrensnätverket att arbeta med två viktiga frågor om konkurrensbegränsande
samverkan och missbruk av dominerande ställning: kontrollen av sammanslagningar av företag som
omfattar flera jurisdiktioner och den viktiga konkurrenspolitiska roll som konkurrensmyndigheterna
spelar. Denna dagordning kommer senare att inkludera frågor av särskild betydelse för länder med
övergångs- och utvecklingsekonomier. 

559. Varje nationellt eller regionalt konkurrensorgan med ansvar för verkställandet av konkurrenslag-
stiftningen kan bli medlem i det internationella konkurrensnätverket. Nätverket kommer också att aktivt
söka rådgivning och bidrag från den privata sektorn och olika icke-statliga organisationer och samarbeta i
nära anslutning till följande typer av organ: internationella organisationer, såsom OECD, WTO och
UNCTAD, näringslivs- och konsumentorganisationer, och de som utövar konkurrenslagstiftning eller
ekonomisk lagstiftning och medlemmar från den akademiska världen. I synnerhet kommer det interna-
tionella konkurrensnätverket att söka råd från dessa icke-statliga rådgivare som inte är medlemmar i
nätverket men som kommer att lämna stöd när det gäller att fastställa projekt. Det internationella konkur-
rensnätverket kan också begära att vissa icke-statliga rådgivare deltar i arbetsgrupper för utvalda projekt
och lämnar in material eller deltar i hearingar med anknytning till projekt inom det internationella
konkurrensnätverket.

560. Det internationella konkurrensnätverket är avsett att fungera virtuellt utan något permanent
sekretariat och med en flexibel organisation kring projekten. Nätverket skall ledas av en styrgrupp som
fastställer projekten och utformar planer för arbetet som hela det internationella konkurrensnätverket
skall godkänna. Den myndighet som är värd för den årliga konferensen skall under ett år täcka
kostnaderna för logistik och sekretariat i samband med organiseringen av konferensen. En gång om året
skall en internationell konkurrensnätverkskonferens hållas. Konferensen kommer att samla chefer för
konkurrensmyndigheter för att fastställa nya projekt och se över de pågående projektens framsteg och
rekommendationer. Under konferenserna kommer en strukturerad dialog att hållas genom att man
inriktar sig på ett begränsat antal projekt som det internationella konkurrensnätverket valt ut tillräckligt
tidigt för att deltagandet skall bli meningsfullt för alla medlemmar. Den italienska konkurrensmyn-
digheten kommer att hålla den första officiella internationella konkurrensnätverkskonferensen som är
planerad i oktober 2002. Därefter kommer årliga konferenser att hållas i följande länder: Mexiko (2003),
Korea (2004), Tyskland (2005) och Sydafrika (2006).
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VI — UTSIKTER FÖR 2002

1. Konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning 

1.1 Lagstiftningsverksamhet

Förslag till en ny förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

561. Efter den debatt som hölls under rådets möte (industri) den 5 december 2001 drog det belgiska
ordförandeskapet slutsatsen att den nya förordningen om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget bör antas under 2002 för att garantera att förordningen är helt tillämplig innan utvidgningen av
Europeiska unionen. Arbetet med kommissionens förslag till en ny förordning kommer att fortsätta i
rådet under det spanska och, om så krävs, under det danska ordförandeskapet. Under 2002 skall kommis-
sionen, parallellt med diskussionerna om förslaget till ny förordning i rådets arbetsgrupp och i enlighet
med yrkandena från Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén, lägga fram utkast
till flera tillkännagivanden för att klargöra vissa av de viktigaste begreppen i den nya förordningen.

Granskning av förordningen om gruppundantag för tekniköverföringsavtal 

562. Kommissionen skall, efter diskussioner om rapporten (se punkt 17 och följande punkter) med
näringslivet, konsumentsammanslutningar och andra berörda parter under första halvåret 2002, föreslå
nya konkurrensregler för tillämpningen av artikel 81 på licensavtal.

Kommissionens ”riktlinjer för marknadsanalys” och ”rekommendation om relevanta marknader 
för elektroniska kommunikationstjänster och nätverk” — Antagande av ett konsoliderat 
kommissionsdirektiv för konkurrens på de elektroniska kommunikationsmarknaderna 

563. Kommissionen skall, efter att förslagen till direktiv som skall bilda grund för ett nytt ramverk för
elektroniska kommunikationstjänster och nätverk antas under början på 2002, i enlighet med artikel 15 i
ramdirektivet offentliggöra sina ”riktlinjer för marknadsanalys och beräkning av ett betydande
marknadsinflytande” och en ”rekommendation om relevanta marknader”. Båda texterna bör ge de
nationella tillsynsmyndigheterna tillräcklig vägledning för att tillämpa de nya begreppen i det nya
ramverket som har sin grund i konkurrenslagstiftningen.

564. Kommissionen skall också anta ett konsoliderat direktiv om konkurrens på de elektroniska
kommunikationsmarknaderna som ersätter direktiv 90/388/EEG och alla efterföljande ändringsdirektiv.

Förslag till regelverk för försäljning av motorfordon 

565. Gruppundantagsförordning (EG) nr 1475/95 om försäljnings- och serviceavtal för motorfordon
upphör att gälla den 30 september 2002. Kommissionen skall under början på 2002 anta förslaget om
regelverk för försäljning av motorfordon på grundval av rapporten från november 2000 och den hearing
som hölls den 14–15 februari 2001 med alla berörda parter, de fyra utredningar som beställts av kommis-
sionen (385) och alla andra relevanta upplysningar och utredningar som finns tillgängliga. 

¥385∂ 2000: ”Price differentials between Member States” och ”Link between sales and after-sales services”. 2001: ”Impact of
possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution on all parties concerned” och ”Customer Preferences
for Existing and Potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution”.
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566. Det antagna förslaget kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
för att ge alla berörda parter möjligheter att lämna sina synpunkter. Efter att ha mottagit skriftliga och
muntliga synpunkter från alla berörda parter och från Rådgivande kommittén och efter att ha informerat
de övriga institutionerna kommer förslaget att slutföras och lämnas till kommissionen för antagande.
Kommissionen bör anta det framtida regelverket under sommaren 2002, dvs. innan nuvarande
gruppundantagsförordning upphör att gälla i slutet på september 2002.

1.2 Kontrollverksamhet

567. Ett utkast till tillkännagivande om nedsättning av böter offentliggjordes i juli 2001 för samråd i
avsikt att ersätta nuvarande ”meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden”
som antogs under 1996. Kommissionen granskade noggrant de synpunkter som mottogs och planerar att
under loppet av 2002 anta ett uppdaterat och omarbetat tillkännagivande.

568. Tillgången till handlingar är en av de viktigaste garantierna för rätten till försvar. För att ta hänsyn
till de hittills vunna erfarenheterna från kommissionens meddelande om interna förfaranderegler för
behandling av förfrågningar om tillgång till handlingar, samt för att anpassa detta meddelande till
förstainstansrättens senaste rättspraxis, har meddelandet omarbetats under 2001. Kommissionen
förväntas anta det omarbetade meddelandet under andra halvåret 2002.

2. Koncentrationer

569. För att säkerställa att systemet för koncentrationskontroll i Europa är tillräckligt anpassat för att
möta framtida utmaningar, särskilt den kommande utvidgningen av Europeiska unionen, antog kommis-
sionen den 11 december 2001 en grönbok om översyn av koncentrationsförordningen. I denna grönbok
infördes en samrådsperiod som ger varje berörd part möjlighet att lämna synpunkter på frågor som tagits
upp i samband med jurisdiktion, materiella frågor och förfaranden. Samrådsperioden kommer att avslutas
i slutet av mars 2002 efter vilken kommissionen avser att föreslå en ändrad koncentrationsförordning.
Detta förslag förväntas lämnas under andra halvåret 2002.

570. Kommissionens behörighet kommer också att påverkas av att EKSG-fördraget (Europeiska kol-
och stålgemenskapen) upphör att gälla den 23 juli 2002. Så snart EKSG-fördraget har upphört att gälla
kommer koncentrationer endera att bedömas mot bakgrund av EG-fördraget, och särskilt rådets
förordning (EEG) nr 4064/89, eller om de inte når upp till tröskelvärdena i koncentrationsförordningen,
enligt behörig nationell lagstiftning. Detta innebär att kommissionen inte längre kommer att ha ensam
behörighet i samband med koncentrationer inom kol- och stålindustrin. Efter det att EKSG-fördraget
upphört att gälla kommer det inte längre att vara möjligt för en koncentration att omfattas av två olika
fördrag, vilket inträffade i fyra (386) av de elva ärenden som under 2001 behandlades enligt EKSG-
fördraget. Tillsammans med de ändringar som övervägs i omarbetningen av koncentrationsförordningen
bör detta bidra till att säkerställa att systemet för koncentrationskontroll i Europa fungerar så effektivt och
ändamålsenligt som möjligt och bidrar till att säkerställa att koncentrationer inom kol- och stålindiustrin
behandlas på behörig nivå.

571. Sist men inte minst kommer samarbetet med amerikanska organ för koncentrationskontroll att
intensifieras i syfte att uppnå ökad samstämmighet vid de förfaranden och ingående analyser som

¥386∂ COMP/EKSG.1359 – Balli/Klockner, 1.10.2001 och COMP/M.2481, 31.9.2001; COMP/EKSG.1356 – BHP/Billiton,
14.6.2001 och COMP/M.2413, 14.6.2001; COMP/EKSG.1352 – Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001 och COMP/M.2281,
17.4.2001; COMP/EKSG.1351 – Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001 och COMP/M.2382, 19.7.2001
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används när konkurrenslagstiftningen skall tillämpas på det växande antalet ärenden som berör både EU
och Förenta staterna. För detta ändamål kommer den arbetsgrupp för ett transatlantiskt samarbete på
området för koncentrationskontroll och de fem specialiserade undergrupper som nyligen inrättats av de
deltagande organen (Europeiska kommissionen, den amerikanska federala handelskommissionen och det
amerikanska justitiedepartementet) att fortsätta att utgöra en av prioriteringarna under 2002.

3. Statligt stöd

572. På området statligt stöd fortsätter kommissionen att intensifiera sina insatser för att genomföra en
översyn av reglerna och förfarandena för statligt stöd för att säkerställa att enkla ärenden behandlas
snabbt och enkelt så att resurserna kan inriktas på de ärenden som från konkurrenspolitisk synpunkt utgör
de största potentiella riskerna. Men även i dessa ärenden är syftet att säkerställa att de behandlas i
enlighet med öppna och förutsägbara förfaranden och regler. Dessa strävanden innebär inte någon
avmattning av kommissionens traditionella ståndpunkt, som också samtliga medlemsstater instämmer i,
om att de totala stödnivåerna uttryckta i BNP är för höga och att det finns ett behov av att eliminera de
mest snedvridande formerna av enskilt stöd och omorientera stödåtgärderna mot övergripande åtgärder
för att stödja gemenskapens mer allmänna ekonomiska mål, inklusive mål som avser sammanhållning.
Insatserna fortsätter därmed för att säkerställa att oförenligt stöd omedelbart och effektivt återbetalas och
att medlemsstaterna effektivt kontrollerar och övervakar genomförandet av beslut. Ökad öppenhet
eftersträvas också genom den fortsatta utvecklingen av registret över statligt stöd och resultattavlan.

573. Beträffande utvecklingen av den övergripande politiken och sammanhållningspolitiken bör
kommissionen normalt slutföra översynen av riktlinjerna för stöd till forskning och utveckling, en ny
rättslig ram för sysselsättningsstöd och en översyn av de sektorsövergripande rambestämmelserna för
regionalstöd till stora investeringsprojekt. I linje med kommissionens åtaganden i rapporten inför
Europeiska rådets möte i Laeken skall kommissionen, mot bakgrund av utvecklingen i domstolens
rättspraxis (387), också ge hög prioritet åt klargörandet av tillämpningen av regler om statligt stöd på
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

4. Internationell verksamhet

574. På det internationella planet fortsätter kommissionen att främja det bilaterala samarbetet med
sina utländska motparter och samtidigt utforska möjligheterna att utvidga det multilaterala samarbetet.
Beträffande det bilaterala samarbetet fortsätter kommissionen att samarbeta med Förenta staterna och
Kanada inom ramen för befintliga bilaterala avtal. Ett liknande avtal förväntas ingås med Japan.
Samarbetet på konkurrensområdet kommer också att utvecklas med alla länderna i Medelhavsområdet
eftersom kommissionen beslutat att prioritera denna region. De asiatiska ländernas växande betydelse när
det gäller den globala konkurrenspolitiken kommer att kräva ett ökat samarbete och tekniskt bistånd
också inom denna region (särskilt Kina, Korea och Indien). Dessutom måste kommissionen utveckla ett
samarbete som anpassas till stora länder med vilka associationsavtal redan har ingåtts eller håller på att
ingås, såsom med Ryssland, Ukraina, Mexiko, Mercosur och Chile.

575. När det gäller multilaterala initiativ fortsätter kommissionen att aktivt delta i alla internationella
fora där konkurrenspolitik tas upp på dagordningen, särskilt inom ramen för OECD, WTO och
UNCTAD. Dessutom bidrar kommissionen för närvarande i en ny form av ”styrning” genom att delta i

¥387∂ KOM(2001) 598, 17.10.2001.



162 XXXI:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2002) 462 SLUTLIG

KONK. RAP. 2001

det internationella konkurrensnätverk som inriktas på att förbättra samarbetet bland konkurrensmyn-
digheter runt om i världen för att öka konkurrenspolitikens samstämmighet.

576. Enligt den tidsplan för anslutningen som man enades om under Europeiska rådets möte i
Göteborg i juni 2001 kommer anslutningsförhandlingarna att befinna sig i sitt slutskede med vissa
kandidatländer, men att fortsätta med andra länder. En förstärkt övervakningsprocess kommer att
tillämpas på de kandidatländer med vilka anslutningsförhandlingarna på konkurrensområdet har
avslutats. I linje med de framsteg man redan uppnått fortsätter utvecklingen av förbindelserna med
Turkiet på konkurrensområdet.

577. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas utvecklingen av tekniskt bistånd med kandidat-
länderna och utvecklingsländerna.
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BILAGA — ÄRENDEN SOM UNDERSÖKS I RAPPORTEN    

1. Artiklarna 81, 82 och 86

Ärende Offentliggörande Punkt
Belgiska bryggerier IP/01/1739, 5.12.2001 58ff

British Midland/Lufthansa/SAS EGT C 83, 14.3.2001 Faktaruta 1, 136ff

Citronsyra IP/01/1743, 5.12.2001 56ff

Covisint IP/01/1155, 31.7.2001,
EGT C 49, 15.2.2001 Faktaruta 4

DaimlerChrysler IP/01/1394, 10.10.2001 184

De Post/La Poste (Belgien) EGT L 61, 2.3.2002 82, 113ff

Deutsche Post AG I EGT L 125, 5.5.2001 77, 108ff

Deutsche Post AG II EGT L 331, 15.12.2001 78, 111ff

Duales System Deutschland (DSD) EGT L 166, 21.6.2001 79, Faktaruta 3

Eurex IP/02/4, 3.1.2002 196ff

Formel I (FIA & FOA) EGT C 169, 13.6.2001
IP/01/1523, 30.10.01 221ff

GlaxoWellcome EGT L 302, 17.11.2001 232ff

Grafitelektroder IP/01/1010, 18.7.2001 40ff

Identrus EGT L 249, 19.9.2001 132

IMS Health EGT L 59, 28.2.2002 81

Intelsat EGT C 9, 12.01.2001 133

La Poste (Frankrike) IP/01/1476, 23.10.2001 84

Luxemburgska bryggerier IP/01/1740, 5.12.2001 61ff

Michelin IP/01/873, 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232, 30.8.2001 207ff

Natriumglukonat IP/01/1355, 20.10.2001 48ff

P&O/Stena IP/01/806, 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239, 240

Porsches distributionssystem 185

Samråd om frakttaxor inom IATA IP/01/694, 15.5.2001
IP/01/1433, 19.10.2001 143ff

SAS/Maersk EGT L 265, 5.10.2001 Faktaruta 1, 43ff

Självkopierande papper IP/01/1892, 20.12.2001 69ff

Transatlantiska linjekonferensavtalet
(Trans-Atlantic Conference Agreement, TACA) IP/01/1713, 3.12.2001 153ff

Tyska banker IP/01/1796, 11.12.2001 64ff

Uefa Champions League IP/01/1043, 20.7.2001 166

Uefas regler för radio- och TV-sändningar EGT L 171, 26.6.2001 165, 224

Visa International EGT L 293, 10.11.2001 200ff

Vitaminer IP/01/1625, 21.11.2001 52ff

Volkswagen EGT L 262, 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899, 21.12.2001 134

Zinkfosfat IP/01/1797, 11.12.2001 63

Överläggningar om passagerartaxor inom IATA EGT L 177, 30.6.2001 149ff
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2. Koncentrationskontroll

Ärende Offentliggörande Punkt
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984, 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247, 6.9.2001
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Carrefour/Promodes EGT C 164, 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436, 17.10.2001 256

EdF/EnBW EGT L 59, 28.2.2002 258, 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79, 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298, 1.3.2001
IP/01/842, 14.6.2001
IP/01/855, 18.6.2001
IP/01/939, 3.7.2001 326, Faktaruta 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048, 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir/EnBW/ Hidroeléctrica del 
Cantábrico IP/01/1320, 26.9.2001 260

Interbrew/Bass EGT C 293, 14.10.2000
IP/01/940, 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103, 24.1.2001 307, 316

Nestlé/Ralston Purina EGT C 239, 25.8.2001
IP/01/1136, 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552, 8.11.2001 297, Faktaruta 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053, 23.7.2001
IP/01/1629, 21.11.2001 Faktaruta 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063. 26.9.2000
IP/01/147, 31.1.2001
EGT L 57, 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481, 30.3.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002 Faktaruta 8

Shell/DEA IP/01/1222, 23.8.2001
IP/01/1893, 21.12.2001 317

Südsucker/Saint Louis IP/01/1223, 23.8.2001
IP/01/1891, 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965, 5.7.2001
IP/01/1393, 10.10.2001
IP/02/173, 31.1.2002 263ff

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317, 15.11.2000
IP/01/364, 13.3.2001 298, 306

TotalFina/Elf Aquitaine EGT L 143, 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076, 29.9.2000
IP/01/494, 3.4.2001

309, 
Faktaruta 1

UPM/Kymmene/Haindl IP/01/1053, 23.7.2001
IP/01/1629, 21.11.2001 Faktaruta 6
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3. Statligt stöd

Ärende Offentliggörande Punkt

Aer Rianta Ännu inte offentliggjord 455

Ändring av stöd till Philipp Holzmann AG Ännu inte offentliggjord 391

Arbetsrotation EGT C 268, 22.9.2001 380

Avfallshanteringssystem för papper och kartong Ännu inte offentliggjord 364

Avfallshanteringssystem för skrotbilar Ännu inte offentliggjord 364

Babcock Wilcox España Ännu inte offentliggjord 392

Banking Society Berlin BGB Ännu inte offentliggjord 470

Befrielse från avgift för grön el EGT C 30, 2.2.2002 363, 384

Berättigade offshoreföretag i Gibraltar Ännu inte offentliggjord 374

Bidrag till företag som arbetar med miljöcertifikat EGT C 5, 9.1.2001 381

Bidrag till företag som förbrukar mycket energi EGT C 358, 15.12.2001 385

Bidrag till fraktutrustning EGT C 45, 19.2.2002 441

Böhler/Edelstahl EGT C 226, 11.8.2001 409

Captive-bolag på Åland Ännu inte offentliggjord 372

Certifikat för grön el EGT C 330, 24.11.2001 363, 387

Cogne Acciai Speciali FoU Ännu inte offentliggjord 410

Corus Technology, EKSG-stål EGT C 347, 8.12.2001 410

Daimler/Chrysler Kölleda (Tyskland) Ännu inte offentliggjord 424

Eko Stahl Ännu inte offentliggjord 410

EUV-Lithography EGT C 333, 28.11.2001 379

Extatic – litografi EGT C 5, 8.1.2002 379

Fiat Melfi (IT) EGT L 177, 30.6.2001 423

Fluor – litografi EGT C 5, 8.1.2002 379

Företagarlån EGT C 328, 23.11.2001 Faktaruta 10

Företagsfond för kolgruvor Ännu inte offentliggjord Faktaruta 10

Främjande av Piedmont flygplatssystem Ännu inte offentliggjord 454

Frankrike: stöd till kolindustrin EGT L 239, 7.9.2001 414

Futour 2000 EGT C 219, 4.8.2001 Faktaruta 10

Graf von Henneberg GmbH Ännu inte offentliggjord 393

Insamling och återvinning av fasadelement i PVC-
plast EGT C 358, 15.12.2001 364

Internationell finansverksamhet Ännu inte offentliggjord 373

IVECO (IT) EGT L 292, 9.11.2001 417

Kapitalinvesteringsfonden EGT C 318, 13.11.2001 Faktaruta 10

Kapitaltillskott – förnybara tekniker EGT C 30, 2.2.2002 363, 387

Kapitaltillskott – Verlipack Ännu inte offentliggjord 365

Kärnkraftverk Ännu inte offentliggjord 371

Kartogroup EGT C 5, 9.1.2001 401

Konkurrens för innovativa lösningar i 
järnvägslogistik Ännu inte offentliggjord 429

Kontroll-/samordningscentrum för utländska 
företag Ännu inte offentliggjord 374

Landesbanken (Tyskland) Ännu inte offentliggjord Faktaruta 11

Lautex GmbH EGT L 42, 15.2.2000 484
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Lintra Beteiligungsholding Ännu inte offentliggjord 390

Miljöskydd EGT C 30, 2.2.2002 363

Nedsättning av socialavgifterna som betalas 
av arbetsgivarna vid tillämpning av en arbetsvecka 
på 38 timmar och vid en generell minskning av 
arbetstiden EGT C 268, 22.9.2001 369

Nissan Micra EGT L 140, 24.5.2001 416

Ordning för handel med utsläpp Ännu inte offentliggjord 388

Permanenta flashminnen EGT C 199, 14.7.2001 377

Planering för naturkatastrofer EGT C 71, 3.3.2001 474

Regionala riskkapitalfonder EGT L 263, 3.10.2001 Faktaruta 10

Regionalstöd Flandern (lagen om främjande av 
företagsverksamhet) EGT C 244, 11.9.2001 395

Reglering av den svarta ekonomin EGT C 30, 2.2.2002 368

Riskkapital till små tekniska företag EGT C 117, 21.4.2001 Faktaruta 10

Santana Motor Ännu inte offentliggjord 420

Schiphol Group – befrielse från bolagsskatt Ännu inte offentliggjord 453

Selektivt regionalstöd EGT C 211, 28.7.2001 396

Sidmar Ännu inte offentliggjord 410

Skattebestämmelser tillämpliga på 
sjukförsäkringssystem och försäkringsbolag i 
Frankrike Ännu inte offentliggjord 472

Skattekrediter Mezzogiorno EGT C 149, 19.5.2001 397

Skattestöd i form av en minskning 
av beskattningsunderlaget för vissa nya företag 
i provisen Alava Ännu inte offentliggjord 399

Skattestöd i form av en minskning 
av beskattningsunderlaget för vissa nya företag 
i provinsen Guipozcoa Ännu inte offentliggjord 399

Skattestöd i form av en minskning 
av beskattningsunderlaget för vissa nystartade 
företag i provinserna Alava, Guipuzcoa och 
Vizcaya Ännu inte offentliggjord 399

Skattestöd i form av en skattekredit på 45 % i 
provinsen Alava Ännu inte offentliggjord 398, 399

Skattestöd i form av en skattekredit på 45 % i 
provisen Guipúzcoa Ännu inte offentliggjord 398, 399

Skattestöd i form av en skattekredit på 45 % i 
provinsen Vizcaya Ännu inte offentliggjord 398, 399

Skattestöd i form av en skattelättnad på 50 % av 
intäkterna för nystartade företag I den autonoma 
provinsen Navarra Ännu inte offentliggjord 399

Skattestöd vid investeringar Ännu inte offentliggjord 394

Société national maritime Corse-Méditérannée EGT C 117, 21.4.2001 434

Spanien: stöd till kolindustrin Ännu inte offentliggjord 414

Stahlwerke Bremen EGT C 244, 1.9.2002 410

Stöd till Batellerie – IWW Nederländerna EGT C 102, 31.3.2001 443

Stöd till företag påverkade av skyfall i oktober 
2000 EGT C 5, 8.1.2002 474

Stöd till järnvägsnätet, riktat till erkända 
järnvägsinfrastrukturförvaltare EGT C 333, 28.11.2001 429

Stöd till jordbrukssektorn efter översvämningar i 
oktober 2000 (Valle d’Aosta) Ännu inte offentliggjord 474
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Stöd till riskkapital på teknisk grund EGT C 32, 5.2.2002 Faktaruta 10

Stödplan för franska transportörer på inre 
vattenvägar EGT C 342, 5.12.2001 443

Tyskland: stöd till kolindustrin EGT 127, 9.5.2001 414

UK – Klimatförändringsavgift – Nordirland EGT C 263, 19.9.2001 386

UK klimatförändringsavgift EGT C 185, 30.6.2001 370, 383

UK: Stöd till kolindustrin EGT L 241, 11.9.2001
EGT L 305, 22.11.2001
EGT L 35, 6.2.2002 414

Undantagna offshoreföretag i Gibraltar Ännu inte offentliggjord 374

Utrustning för lastning och lossning för 
inlandssjöfart EGT C 24, 26.1.2002 444

Varvsindustri EGT L 327, 12.12.2001 406

Varvsindustrin – omstrukturering av offentligägda 
varv EGT C 21, 24.1.2002 407

Voest Alpine Donawitz EGT C 318, 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, EKSG EGT C 333, 28.11.2001 409

VW Dresden (Tyskland) EGT L 48, 20.2.2002 426

Wacker Chemie GmbH EGT C 211, 28.7.2001 401
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I — ARTIKLARNA 81, 82 OCH 86 I EG-FÖRDRAGET 
— ARTIKEL 65 I EKSG-FÖRDRAGET

A — Sammanfattning av ärenden

1. Förbud

1.1 Horisontella avtal

SAS/Maersk Air (ärende COMP/D-2/37.444) och Sun-Air/SAS 
och Maersk Air (ärende COMP/D-2/37.386) (1)

Den 18 juli beslutade (2) kommissionen att ålägga de skandinaviska flygbolagen SAS och Maersk Air
böter på 39,375 miljoner euro respektive 13,125 miljoner euro för att ha delat upp marknaderna på
linjerna till och från Danmark.

SAS och Maersk Air hade till kommissionen anmält ett samarbetsavtal, som trätt i kraft den
28 mars 1999. De två främsta samarbetsområden som parterna anmälde var gemensamma
linjebeteckningar och flygbonusprogram.

Under den preliminära undersökningen framgick det att Maersk Air vid ikraftträdandet av
samarbetsavtalet lade ner sin trafik på linjen Köpenhamn–Stockholm, där bolaget dittills konkurrerat
med SAS. Det framkom också att SAS samtidigt slutade flyga på linjen Köpenhamn–Venedig, medan
Maersk Air började flyga på denna linje. Av den preliminära undersökningen framgick också att SAS
hade slutat att flyga på linjen Billund–Frankfurt, vilket innebar att Maersk Air – den tidigare
konkurrenten på denna linje – blev ensam kvar.

Dessa oanmälda nyupptagna och nedlagda linjer utgjorde en del av ett vidare avtal mellan parterna som
kommissionen upptäckte till följd av besök på platsen. Besöken ägde rum i juni 2000 i nära samarbete
med de nationella konkurrensmyndigheterna i Sverige och Danmark.

Förutom avtalen om inledande och nedläggning av trafik kom parterna överens om en övergripande
konkurrensklausul om sin framtida verksamhet på de internationella linjerna till och från Danmark och
på de danska inrikeslinjerna. Parterna kom överens om att Maersk Air inte skulle trafikera nya
internationella linjer från Köpenhamn ”utan särskild begäran från SAS”. SAS och Maersk Air kom också
överens om att SAS inte skulle trafikera Maersk Airs linjer från Jylland och att ”uppdelningen av
inrikeslinjerna” skulle respekteras.

Kommissionen ansåg att avtalet om uppdelning av marknader mellan SAS och Maersk Air var en mycket
allvarlig överträdelse av EG:s konkurrenslagstiftning. Kommissionen kom fram till denna slutsats efter
att ha beaktat överträdelsens art, dess faktiska påverkan och den relevanta geografiska marknadens
storlek.

¥1∂ Se även del I, punkterna 43–47 och faktaruta 1.
¥2∂ Kommissionens beslut av den 18 juli 2001 om förfarandet enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet

(EGT L 265, 5.10.2001, s. 15).
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Överträdelsen var av medellång varaktighet. Den inleddes den 5 september 1998 (vilket är den dag då
parternas avtal registrerades) och avslutades den 15 februari 2001, när de två företagen – enligt
brevväxling mellan parterna – återfick sin frihet att konkurrera.

I detta ärende fanns inte några försvårande eller förmildrande omständigheter. Parterna omfattades dock
av avsnitt D.2 i 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter. Maersk Air kunde dra
fördel både av den första strecksatsen i avsnitt D.2 i 1996 års meddelande (”aktivt” samarbete) och av
den andra strecksatsen (företag som samarbetar ”passivt” och inte bestrider meddelandet om
invändningar), medan SAS endast kunde dra fördel av den andra strecksatsen i avsnitt D.2.

Som ett resultat av beslutet och till förmån för konsumenterna återställdes konkurrensen mellan SAS och
Maersk Air, de två största flygbolagen som flyger till och från Danmark.

Grafitelektroder (ärende COMP/E-1/36.490) (3)

Den 18 juli ålade kommissionen åtta grafitelektrodtillverkare böter om sammanlagt 218,8 miljoner euro
för att de deltagit i en världsomfattande kartell som fastställde priser och delade upp marknader.
Grafitelektroder är keramikinfattade grafitstavar som främst används vid produktion av stål i
ljusbågsugnar, även kallade ”mini-mills”.

Kartellen bildades 1992 på initiativ av SGL Carbon AG (Tyskland) och UCAR International Inc. (Förenta
staterna) och fortsatte till 1998, detta trots att undersökningar redan dessförinnan hade gjorts i EU och
Förenta staterna.

Kommissionen beskrev företagens beteende som en mycket allvarlig överträdelse av EG:s
konkurrensregler.

När kommissionen fastställde bötesbeloppen beaktade den överträdelsens allvar och varaktighet och
förekomsten av försvårande och förmildrande omständigheter. Varje enskilt företags roll i överträdelsen
bedömdes för sig. I möjliga fall tillämpades meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i
kartellärenden.

När det gäller det grundläggande bötesbeloppet inom kategorin mycket allvarliga överträdelser delades
företagen upp i tre grupper beroende på deras relativa betydelse på den berörda marknaden. För två
företag höjdes böterna ytterligare på grund av deras storlek och sammanlagda resurser.

De flesta kartellmedlemmarna begick en överträdelse med lång varaktighet (mer än fem år). Försvårande
omständigheter beaktades för flera av dem (rollen som ledare för kartellen, fortsatta överträdelser även
sedan kommissionen inlett sin undersökning och försök att hindra kommissionens undersökning).
Förmildrande omständigheter (passiv roll, att man delvis inte tillämpat avtalen) beaktades endast för ett
företag.

I detta ärende beviljade kommissionen för första gången en betydande nedsättning av böterna (70 %)
enligt meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter. Denna nedsättning kom den japanska
tillverkaren Showa Denko till del, eftersom detta företag var det första som samarbetade och lämnade
avgörande bevis om kartellen till kommissionen.

¥3∂ Se även del I, punkterna 40–42.
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Även UCAR International samarbetade med kommissionen i ett tidigt skede av undersökningen.
Kommissionen beviljade därför en nedsättning av böterna med 40 %. En betydande nedsättning av
böterna beviljades också SGL Carbon (30 %), VAW Aluminium (20 %) och The Carbide Graphite Group
(20 %). De japanska tillverkarna Tokai Carbon, SEC Corporation och Nippon Carbon beviljades en
nedsättning med 10 % eftersom de inte i någon större utsträckning hade bestridit fakta.

Detta beslut var ytterligare en signal i kommissionens kamp mot särskilt allvarliga karteller som genom
att förstöra konkurrensen orsakar konsumenterna och ekonomin allvarlig skada.

Flera företag överklagade beslutet till förstainstansrätten i Luxemburg (4).

Natriumglukonat (ärende COMP/E-1/36.756) (5)

Den 2 oktober ålade kommissionen sex tillverkare eller f.d. tillverkare av natriumglukonat böter om
sammanlagt 57,53 miljoner euro för att ha deltagit i en världsomfattande kartell om fastställande av
priser och uppdelning av marknader. Natriumglukonat är en kemikalie som används för att rengöra metall
och glas, till exempel vid flasktvätt, rengöring av redskap och färgborttagning. Produkten används också
som fördröjare och vattenreducerande tillsatsmedel i betong, som blekmedel för papper och textil och
som tillsatsmedel i livsmedel och olika kemiska tillämpningar.

Efter en undersökning som inleddes 1997 fastställde kommissionen att Archer Daniels Midland
Company Inc. (”ADM”); Avebe B.A. (”Avebe”, som moderbolag till Glucona B.V.), Akzo Nobel N.V.
(”Akzo”, som f.d. moderbolag till Glucona B.V.), Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd. (”Fujisawa”),
Jungbunzlauer AG (”Jungbunzlauer”) och Roquette Frères S.A. (”Roquette”) deltog i kartellen mellan
1987 och 1995.

När överträdelsen begicks stod Fujisawa, Glucona B.V. (ett gemensamt företag som till hälften ägdes av
Akzo och till hälften av Avebe), Jungbunzlauer och Roquette för nästan hela världsproduktionen av
natriumglukonat. När ADM gick in på marknaden 1990 blev även det företaget en viktig aktör tills man
drog sig tillbaka under 1995. EES-marknaden för natriumglukonat var värd omkring 20 miljoner euro
år 1995.

Vid fastställandet av böterna beaktade kommissionen överträdelsens allvar och varaktighet, liksom
eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Varje företags roll bedömdes individuellt.
Meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden tillämpades.

Alla de berörda företagen befanns ha begått en mycket allvarlig överträdelse. För att kunna fastställa
lämpliga grundbelopp, delades företagen inom denna kategori upp i två grupper på grundval av deras
relativa storlek på den berörda marknaden. Kommissionen fann att Akzo och Avebe var gemensamt
ansvariga för det konkurrenshämmande beteende som deras dotterbolag Glucona ägnat sig åt.
Kommissionen delade upp grundbeloppet i två delar, som skulle ha varit tillämpliga på Glucona om
beslutet hade riktat sig till detta företag. På detta sätt fastställdes grundbeloppet för vart och ett av
moderbolagen.

För att böterna skulle ha tillräcklig avskräckande effekt höjdes grundbeloppen för dessa två företag
ytterligare på grund av deras storlek och sammanlagda resurser.

¥4∂ Mål T-236/01 Tokai Carbon Co, T-239/01 SGL Carbon AG, T-244/01 Nippon Carbon Co. Ltd., T-245/01 Showa Denko
K.K., T-246/01 UCAR International Inc., T-251/01 SEC Corporation och T-252/01 The Carbide Graphite Group Inc.

¥5∂ Se även del I, punkt 48 och följande punkter.
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Förutom ADM, vars överträdelse var av medellång varaktighet, var alla andra kartellmedlemmars
överträdelser av lång varaktighet (över fem år). För Jungbunzlauers del ansågs det vara en försvårande
omständighet att företaget ledde kartellen. I detta ärende fanns inte några förmildrande omständigheter.

För första gången någonsin beviljade kommissionen en nedsättning av böter enligt avsnitt B i
meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter. Fujisawas böter nedsattes med 80 %, eftersom
företaget var det första som lämnade avgörande bevis för kartellens existens och detta innan
kommissionen hade beslutat att inleda en undersökning. Kommissionen beviljade inte Fujisawa en
nedsättning med 100 % av böterna, som den skulle ha kunnat göra enligt avsnitt B i meddelandet,
eftersom Fujisawa kontaktade kommissionen först efter det att företaget mottagit en begäran om
upplysningar. Kommissionen beaktade denna ovillighet att spontant ta kontakt med kommissionen innan
några undersökningsåtgärder vidtagits.

Alla övriga parter beviljades nedsättning av böterna enligt avsnitt D i meddelandet om befrielse från eller
nedsättning av böter. Innan kommissionen antog sitt meddelande om invändningar lämnade ADM,
Glucona, Jungbunzlauer och Roquette uppgifter och dokument som bidrog till att fastställa att det var
fråga om en överträdelse. Roquette och ADM beviljades båda en nedsättning på 40 % av böterna. För
Gluconas (dvs. Akzo och Avebe) och Jungbunzlauers del ansåg kommissionen att en nedsättning med
endast 20 % var lämplig med tanke på hur de samarbetat med kommissionen.

Detta beslut var ännu ett bevis för kommissionens beslutsamhet att avslöja och bestraffa särskilt
allvarliga karteller, som är den värsta typen av brott mot konkurrensreglerna.

Flera företag överklagade beslutet till förstainstansrätten i Luxemburg.

Vitaminer (ärende COMP/E-1/37.512) (6)

Den 21 november ålade kommissionen följande företag böter på sammanlagt 855,23 miljoner euro för
deltagande i åtta olika hemliga karteller om uppdelning av marknader och fastställande av priser:
F. Hoffmann-La Roche AG, BASF AG, Aventis SA, Solvay Pharmaceuticals BV, Merck KGaA, Daiichi
Pharmaceutical Co Ltd, Eisai Co Ltd och Takeda Chemical Industries Ltd. Kartellerna gällde
vitaminprodukter (vitaminerna A, E, B2, B5, C, D3, betakaroten och karotenoider). Varje kartell hade ett
bestämt antal medlemmar och en bestämd varaktighet, även om alla var verksamma mellan september
1989 och februari 1999. Fem andra företag, nämligen Lonza AG, Kongo Chemical Co Ltd, Sumitomo
Chemical Co Ltd, Sumika Fine Chemicals Ltd och Tanabe Saiyaku Co Ltd undslapp böter, eftersom de
karteller i vilka de deltog (vitamin H och folsyra) upphörde fem år eller mer innan kommissionen inledde
sin undersökning. I sådana fall är brotten preskriberade enligt EU-lagstiftningen. Också överträdelser i
form av karteller som omfattade vitaminerna B1 och B6 var preskriberade.

Sedan kommissionen inlett en undersökning i maj 1999 fann den att 13 europeiska och utomeuropeiska
företag deltog i karteller som syftade till att sätta konkurrensen ur spel på marknaderna för vitamin A, E,
B1, B2, B5, B6, C, D3, biotin (H), folsyra, betakaroten och karotenoider. Ett slående drag i detta komplex
av överträdelser var den centrala roll som spelades av Hoffmann-La Roche och BASF, de två största
vitamintillverkarna, i praktiskt taget varje kartell. De andra företagen deltog endast i ett begränsat antal
karteller.

¥6∂ Se även del I, punkt 52 och följande punkter.
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Vitaminer är livsviktiga ämnen för såväl människor som djur. De behövs för normal tillväxt, utveckling
och överlevnad. De tillsätts både djurfoder och livsmedel. Vitaminer avsedda som läkemedel saluförs till
allmänheten som kosttillskott i form av tabletter eller kapslar. Inom den kosmetiska industrin tillsätts
vitaminer till hud- och hälsovårdsprodukter. Kommissionen uppskattar att EES-marknaden för de
produkter som omfattades av beslutet var värd omkring 800 miljoner euro 1998. Detta inbegriper EES-
marknaden för vitamin E, som år 1998 var värd omkring 250 miljoner euro, och EES-marknaden för
vitamin A, som var värd omkring 150 miljoner euro.

Deltagarna i varje kartell fastställde priser för de olika vitaminprodukterna, fördelade försäljningskvoter,
kom överens om och genomförde prishöjningar och tillkännagav priser i enlighet med avtalen. De
skapade också ett system för att övervaka och verkställa sina avtal och deltog i regelbundna möten för att
genomföra planerna.

Med tanke på kontinuiteten och likheten i fråga om metoder ansåg kommissionen det lämpligt att i ett
och samma förfarande behandla hela komplexet av avtal om de olika vitaminerna. Kommissionen
behandlade därför flera överträdelser i ett enda beslut.

När kommissionen fastställer böter tar den hänsyn till överträdelsens allvar, varaktighet, eventuella
försvårande eller förmildrande omständigheter och om företaget har samarbetat med kommissionen eller
ej. Kommissionen tar också hänsyn till ett företags andel av den berörda produktmarknaden och
företagets storlek. Den övre gränsen för böter är 10 % av ett företags sammanlagda årliga omsättning.

Kommissionen ansåg att varje kartell i detta ärende utgjorde en mycket allvarlig överträdelse av EU:s
konkurrenslagstiftning. Dessutom deltog de flesta kartelldeltagarna i en överträdelse med lång
varaktighet, dvs. mer än fem år.

Mottagarna av beslutet samarbetade med kommissionen enligt de villkor som fastställs i kommissionens
meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (7) i olika skeden av
undersökningen och i fråga om olika vitaminprodukter som omfattades av undersökningen. I beslutet
tillämpas meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter enligt följande:

Aventis var det första företaget som lämnade avgörande bevis för att det fanns en internationell kartell
som påverkade EES-marknaderna för vitamin A och vitamin E. Man gjorde detta innan kommissionen
hade någon kännedom om kartellens existens. Aventis befriades från de böter som företaget skulle ha
ålagts för sin verksamhet på marknaderna för vitamin A och E.

Roche och BASF var anstiftare till eller hade en avgörande roll i den olagliga verksamheten på
produktmarknaderna för vitaminerna A, E, B2, B5, C, D3, betakaroten och karotenoider. Därför
uppfyllde inte något av företagen punkt e i avsnitt B i meddelandet om befrielse från eller nedsättning av
böter och de fick inte någon nedsättning av böterna enligt avsnitt B eller C i detta meddelande. Både
Hoffmann-La Roche och BASF beviljades en 50-procentig nedsättning av de böter som de skulle ha ålagts
om de inte hade samarbetat i fråga om de karteller som de deltog i.

Innan kommissionen skickade sitt meddelande om invändningar lämnade Daiichi, Solvay, Takeda och
Eisai uppgifter och dokument till kommissionen, framför allt detaljerade uppgifter om det egna företaget,
vilket hjälpte kommissionen att klarlägga viktiga delar av den överträdelse som begåtts på marknaderna
för vitamin B5 (Daiichi), D3 (Solvay), B2 och C (Takeda och Eisai).

¥7∂ EGT C 207, 18.7.1996.
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I de dokument som företagen lämnade fanns uppgifter om kartellernas organisation och struktur. Eisai
hade dock ännu inte skickat några dokument när tre andra deltagare i vitamin C-kartellen (Roche, BASF
och Takeda) redan hade skickat detaljerade uppgifter om kartellen. Daiichi, Solvay och Takeda beviljades
en nedsättning av böterna med 35 % och Eisai beviljades en nedsättning med 30 %.

Merck och Aventis samarbetade aktivt med kommissionen i fråga om kartellerna för vitamin C och D3
först sedan de fått meddelandet om invändningar. Merck beviljades en nedsättning med 15 % av de böter
som företaget annars skulle ha ålagts och Aventis beviljades en nedsättning med 10 %.

Böter som ålagts deltagarna produkt för produkt (miljoner euro)

Ej t. = Ej tillämpligt.

BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd och Sumika Fine Chemicals
Company har överklagat beslutet till förstainstansrätten (8) för att få det upphävt.

Citronsyra (ärende COMP/E-1/36.604) (9)

Den 5 december ålade kommissionen Archer Daniels Midland Co. (ADM), Cerestar Bioproducts B.V.
(Cerestar), Haarmann & Reimer Corp. (H&R), F. Hoffmann-La Roche AG och Jungbunzlauer AG (JBL)
böter om sammanlagt 135,22 miljoner euro för fastställande av priser och uppdelning av marknaden för
citronsyra, världens vanligaste surgörare och konserveringsmedel.

Citronsyra används i första hand inom livsmedels- och dryckesindustrin, men också i rengöringsmedel
och i farmaceutiska och kosmetiska produkter. EES-marknaden var år 1995 (det sista året då
överträdelsen pågick) värd omkring 320 miljoner euro.

Vit A Vit E Vit B1 Vit B2 Vit B5 Vit B6 Fol-
syra Vit C Vit D3 Vit H

Beta-
karo-
ten

Karo-
tenoi-
der

Totalt

Roche 85,5 99,75  Ej t. 42 54 Ej t. Ej t. 65,25 21 Ej t. 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 Ej t. 18,9 34,02 14,68 7,56 Ej t. 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza Ej t.

Solvay Pharm 9,1 9,1

Merck 9,24 Ej t. 9,24

Daiichi 23,4 Ej t. 23,4

Eisai 13,23 13,23

Kongo Ej t.

Sumika Ej t.

Sumitomo Ej t.

Takeda Ej t. 8,78 Ej t. Ej t. 28,28 37,06

Tanabe Ej t.

Totalt 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23

¥8∂ Mål T-15/02 BASF AG, T-25/02 Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd och T-24/02
Sumika Fine Chemical Co.

¥9∂ Se även del I, punkt 56 och följande punkter.
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Efter en noggrann undersökning som inleddes 1997 fann Europeiska kommissionen att de amerikanska
företagen ADM och H&R (det senare i sista ledet ägt av Bayer AG), det nederländska företaget Cerestar
samt de båda schweiziska företagen Hoffmann-La Roche och JBL deltagit i en världsomfattande kartell
mellan 1991 och 1995. Kartellmedlemmarna fastställde marknadsandelar för citronsyra, kom överens om
målpriser och prislistor för produkten, kom överens om att ta bort alla rabatter utom för de fem största
kunderna och om att inrätta ett system för att övervaka och verkställa avtalen.

Kommissionen betecknade företagens agerande som en mycket allvarlig överträdelse av gemenskapens
och EES konkurrensregler och antog ett beslut enligt artikel 81.1 i EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-
avtalet om att ålägga böter. De två ledarna för kartellen, F. Hoffmann-La Roche AG och ADM, ålades
böter om 63,5 miljoner euro respektive 39,6 miljoner euro. De andra kartellmedlemmarna ålades böter
enligt följande: JBL 17,64 miljoner euro, H&R 14,22 miljoner euro och Cerestar 170 000 euro.

Vid fastställandet av böterna beaktade kommissionen överträdelsens allvar och varaktighet liksom
förekomsten av eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Varje företags roll i
överträdelsen bedömdes individuellt. Meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i
kartellärenden tillämpades.

Företagen delades in i tre grupper beroende på deras relativa storlek på den berörda marknaden. Böterna
höjdes ytterligare för tre företag på grund av deras storlek (eller storleken på den koncern till vilken de
var helägda dotterbolag) och sammanlagda resurser.

Kartellen bildades i mars 1991 och upphörde i maj 1995. Enligt riktlinjerna om åläggande av böter skall
överträdelsens varaktighet betraktas som medellång för ADM, H&R, Hoffmann-La Roche och JBL
(fyra år) och för Cerestar (tre år). Grundbeloppen höjdes i enlighet med detta.

En del av bevisen för att kartellen existerade lämnades till kommissionen av de berörda företagen enligt
EU:s regler om befrielse från eller nedsättning av böter för företag som samarbetar med kommissionen i
kartellärenden.

Cerestar Bioproducts var det första företaget som lämnade avgörande uppgifter till kommissionen och
beviljades därför nedsättning av böterna med 90 %. Alla de andra medlemmarna samarbetade med
kommissionen och beviljades en rimlig nedsättning av böterna.

Jungbunzlauer AG och Archer Daniels Midland Company har överklagat beslutet till förstainstansrätten
för att få det upphävt (10).

Belgiska bryggerier (ärende COMP/F-3/37.614) (11)

Den 5 december ålade kommissionen Interbrew, Danone, Alken-Maes, Haacht och Martens sammanlagt
över 91 miljoner euro i böter för att ha deltagit i en kartell på den belgiska ölmarknaden mellan 1993
och  1998. Överträdelsen omfattade uppdelning av marknader, fastställande av priser och utbyte av
information (12). Under 1999 gjorde kommissionen gryningsräder hos Interbrew, Alken-Maes och den
belgiska bryggeriföreningen (CBB). Gryningsräderna ledde till en undersökning under vilken
kommissionen fann bevis för att det fanns två olika karteller på den belgiska marknaden.

¥10∂ Mål T-43/02 Jungbunzlauer AG och T-59/02 Archer Daniels Midland Company.
¥11∂ Se även del I, punkterna 58–60.
¥12∂ Se även pressmeddelande IP/01/1739, 5.12.2001.
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I den första kartellen deltog Interbrew (det utan jämförelse största bryggeriet i Belgien med en
marknadsandel på omkring 55 % och världens näst största bryggeri) och Alken-Maes (det näst största
bryggeriet i Belgien med en marknadsandel på omkring 15 %) samt dess moderbolag Danone. Denna
kartell ägnade sig åt en rad konkurrenshämmande aktiviteter inom hotell- och restaurangbranschen (dvs.
försäljning för konsumtion på hotell, restauranger och kaféer) och inom detaljhandelssektorn (dvs.
försäljning till stormarknader och mindre livsmedelsbutiker för konsumtion i hemmet).

Den andra kartellen gällde det särskilda segmentet med s.k. legotillverkningsöl (private label), dvs. öl
som stormarknaderna beställer från bryggerierna och säljer under egen etikett. Interbrew, Alken-Maes,
Haacht och Martens (ett bryggeri vars produktion nästan helt består av private label-öl) deltog i denna
kartell.

Företagen ålades följande böter:

— Interbrew: 46 487 000 euro (13).

— Danone/Alken-Maes: 44 628 000 euro (14).

— Haacht: 270 000 euro.

— Martens: 270 000 euro.

1. Kartellen mellan Interbrew och Danone/Alken-Maes

Från början av 1993 till början av 1998 var Interbrew och Danone/Alken-Maes inblandade i en rad
kartellaktiviteter på den belgiska ölmarknaden. Interbrew använde kodnamnen ”Université de Lille” eller
”project Green” för dessa aktiviteter. Företagen hade bland annat slutit en allmän icke-angreppspakt, där
de hade enats om en begränsning av investeringar och marknadsföring inom hotell- och restaurang-
branschen, en uppdelning av kunder inom hotell- och restaurangbranschen, fastställande av priser inom
detaljhandeln, en ny avgiftsstruktur för hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln samt slutligen
ett system för utbyte av detaljerade uppgifter varje månad om försäljningsvolymerna inom de båda
sektorerna.

Ett slående drag i denna kartell är att styrelseordförandena själva och andra personer i företagens högsta
ledning träffades för att ta initiativ till och övervaka de ovan nämnda aktiviteterna. Det är också
anmärkningsvärt att Danone, som var Alken-Maes moderbolag under den berörda perioden, själv
engagerade sig mycket aktivt i kartellverksamheten.

Kartellen inleddes med ett avtal om fastställande av priser inom detaljhandeln och en överenskommelse
om begränsning av investeringarna inom hotell- och restaurangbranschen. Av ett internmeddelande hos
Interbrew från våren 1993 framgick att Interbrews och Danones högsta ledning redan då övervägde att
inleda ett närmare samarbete. Interbrew ansåg emellertid att Danone hade mer att vinna på ett sådant
samarbete och var rädd för att det skulle uppstå problem med konkurrenslagstiftningen.

I maj 1994 intensifierades kontakterna mellan de två företagen på grund av ett hot från Danone: om
Interbrew inte överförde 500 000 hl (omkring 5 % av den belgiska marknaden) till Alken-Maes inom den

¥13∂ 45 675 000 euro för kartellen med Danone/Alken-Maes och 812 000 euro för private label-kartellen. 
¥14∂ 44 043 000 euro för Danones och Alken-Maes deltagande i kartellen med Interbrew och 585 000 euro för Alken-Maes

deltagande i private label-kartellen.
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belgiska detaljhandelssektorn, skulle Danone ställa till problem för Interbrew-France. Att detta hot
verkligen framfördes framgår av uttalanden från tidigare företrädare för Interbrew och av ett internt
dokument hos Heineken. Detta dokument hittades vid ett kontrollbesök hos Heineken i samband med en
annan kartellundersökning.

Hotet ledde till slut till ett ”gentlemen’s agreement” mellan de två parterna i slutet av 1994. De åtog sig
rent allmänt att respektera varandras ställning på marknaden. De kom också överens på en rad andra
punkter, bland annat om fastställande av priser inom detaljhandeln, uppdelning av marknaden inom
hotell- och restaurangbranschen (till en början företagens sedvanliga försäljningsställen, senare också
nationellt (15)), investeringar och en ny avgiftsstruktur inom båda sektorerna. Under hela denna period
utbytte parterna dessutom varje månad uppgifter om sina försäljningsvolymer i båda sektorerna.

I början av 1998 konstaterade parterna att de hade uppnått en stor del av sina mål.

Kommissionen ansåg att Interbrews och Danone/Alken-Maes kartell för fastställande av priser och
uppdelning av marknader var en mycket allvarlig överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning. Det
sannolika bötesbeloppet för en sådan överträdelse är minst 20 miljoner euro. Även om Interbrew och
Danone båda är stora, internationella företag, var Interbrews grundbelopp för överträdelsens allvar högre
än Danones, eftersom dess andel av den belgiska ölmarknaden är mycket större. Grundbeloppet höjdes
med nästan 50 % för båda företagen med hänsyn till att överträdelsen var av medellång varaktighet (fem år).

För Danone fanns två försvårande omständigheter som ledde till att böterna höjdes med ytterligare 50 %.

För det första hade Danone (tidigare med firman Boussois-Souchon-Neuvesel – BSN) deltagit i liknande
överträdelser av konkurrenslagstiftningen två gånger tidigare (1974 och 1984) (16). Att dessa
överträdelser berörde en annan sektor (planglas) var irrelevant, eftersom det är överträdelsens art och det
berörda företaget som är av betydelse i detta fall. Dessutom konstaterade kommissionen att under hela
den period som BSN (senare Danone) hade begått dessa överträdelser var samma person styrelse-
ordförande för företaget och att vissa av de tidigare planglasdirektörerna var aktiva i Danones detaljhan-
delsverksamhet under den tid då ölkartellen existerade.

Den andra försvårande omständigheten är den hotelse från Danone som ledde till att kartellverksamheten
intensifierades.

Som en förmildrande omständighet betraktade kommissionen det faktum att Alken-Maes slutade att
utbyta information med Interbrew. För detta beviljades företaget en nedsättning av böterna med 10 %.

Båda parterna samarbetade i viss utsträckning i samband med undersökningen genom att lämna uppgifter
till kommissionen. Interbrew samarbetade dock mer ingående än Danone/Alken-Maes och beviljades därför
en nedsättning av böterna med 30 %, medan Danone/Alken-Maes beviljades en nedsättning med 10 %.

2. Legotillverkningskartellen

Medan kommissionen undersökte kartellen mellan Interbrew och Danone/Alken-Maes informerade
Interbrew kommissionen om en rad möten som Interbrew, Alken-Maes, Haacht och Martens hållit om
marknaden för legotillverkningsöl i Belgien under perioden oktober 1997 till juli 1998.

¥15∂ Typiska exempel på nationella kunder är cateringföretag, flygplatser och stora biopalats.
¥16∂ Se kommissionens beslut av den 15 maj 1974 (EGT L 160, 17.6.1974, s. 1) och den 23 juli 1984 (EGT L 212, 8.8.1984, s.

13).
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Diskussionerna under dessa möten syftade till att undvika ett priskrig och till att befästa den befintliga
fördelningen av kunder. Detta utgjorde ett samordnat förfarande i den mening som avses i artikel 81 i
EG-fördraget. Dessutom kom parterna överens om att utbyta information om sina kunder i legotillverk-
ningssegmentet.

Interbrew och Alken-Maes tog initiativet till att organisera de fyra mötena. Haacht och Martens hade
dock inte endast en passiv roll i det samordnade förfarandet. Båda deltog i alla möten och utbytte
information om försäljningsvolymer. Dessutom föreslog Martens vid ett tillfälle att man skulle bjuda in
de nederländska legotillverkarna av öl till mötena.

Eftersom kartellen begränsades till det lilla legotillverkningssegmentet i Belgien (omkring 5 % av
ölkonsumtionen i Belgien) anser kommissionen att parternas beteende endast utgör en allvarlig
överträdelse för vilken grundbeloppet för böter uppgår till mellan 1 miljon euro och 20 miljoner euro.
Kartellen var av kort varaktighet (nio månader).

Det faktum att Interbrew och Alken-Maes tog initiativet till dessa möten betraktades som en försvårande
omständighet och deras böter höjdes med 30 %.

Alla parterna har samarbetat med kommissionen under förfarandet. Interbrew avslöjade till och med
kartellen. Trots detta kunde Interbrew inte beviljas befrielse från böter enligt kommissionens meddelande
om befrielse från eller nedsättning av böter, eftersom företaget var en av anstiftarna till kartellen.
Interbrew beviljades en nedsättning med 50 % för att man samarbetade med kommissionen. De andra
bryggerierna beviljades en nedsättning med 10 % för sitt samarbete.

Efter det att beslutet antogs har Danone och Haacht väckt talan inför förstainstansrätten för att få det
ogiltigförklarat (17).

Luxemburgska bryggerier (ärende COMP/F-3/37.800) (18)

Den 5 december ålade kommissionen tre luxemburgska bryggerier böter, nämligen Brasserie Nationale-
Bofferding, Brasserie de Wiltz och Brasserie Battin. Böterna uppgick till sammanlagt 448 000 euro för
bryggeriernas deltagande i en kartell om uppdelning av marknaden som omfattade hotell- och restaurang-
branschen i Luxemburg (19). Bryggerierna kom överens om att respektera varandras exklusiva inköpsavtal
med hotell- och restaurangkunder och att begränsa utländska bryggeriers inträde på marknaden. En fjärde
kartellmedlem, Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch (ett dotterbolag till Interbrew), undkom böter
eftersom företaget avslöjade kartellen för kommissionen.

Efter en undersökning som inleddes i februari 2000 fann kommissionen att alla Luxemburgs fyra
bryggerier mellan 1985 och 2000 hade deltagit i en kartell om uppdelning av marknaden inom hotell- och
restaurangbranschen i Luxemburg.

Kartellen bestod av ett skriftligt avtal undertecknat 1985 genom vilket parterna kom överens om att inte
leverera öl till hotell, restauranger, kaféer eller grossister som var knutna till en annan part genom ett
exklusivt inköpsavtal. Garantin för att man skulle respektera varandras exklusiva inköpsavtal ledde till
arrangemang som var olagliga och till leveransavtal där ett bryggeri helt enkelt investerade i ett
försäljningsställe, men inte krävde något exklusivt inköpsavtal. På så sätt var garantin att respektera

¥17∂ Mål T-38/02 Groupe Danone och T-48/02 Brouwerij Haacht.
¥18∂ Se även del I, punkterna 61–62.
¥19∂ Pressmeddelande IP/01/1740, 5.12.2001.
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varandras exklusiva inköpsavtal mer begränsande än inköpsavtalen i sig själva. Garantin skyddade
därmed varje parts kundkrets. Garantin förstärktes genom ett system med förhandsförfrågan, som innebar
att parterna var skyldiga att fråga varandra om det fanns ett exklusivt inköpsavtal innan de levererade till
nya kunder. Företagen drabbades av ekonomiska påföljder om de inte höll sig till garantin eller om de
inte gjorde någon förhandsförfrågan.

Kartellavtalet innehöll också bestämmelser som syftade till att hålla utländska bryggerier borta från
hotell- och restaurangbranschen i Luxemburg. För det första fanns en gemensam försvarsmekanism som
innebar att parterna kom överens om att samråda med varandra om ett utländskt bryggeri försökte
förhandla om ett leveransavtal med något av de försäljningsställen som slutit ett exklusivt inköpsavtal. En
av parterna skulle sedan få förtur till att försöka behålla försäljningsstället som kund. Om den parten
lyckades förhandla fram ett nytt avtal med försäljningsstället, var den skyldig att ersätta den part som
hade förlorat försäljningsstället genom att överföra ett motsvarande försäljningsställe till den parten.
Andra bestämmelser gjorde det möjligt att ur kartellen utesluta en part som samarbetade med ett
utländskt bryggeri eller distribuerade öl från ett sådant.

Kartellavtalet ingicks för en obegränsad tid och parterna hade tolv månaders uppsägningstid om de ville
dra sig ur avtalet. Ingen part sade upp avtalet innan Interbrew, moderbolag till Brasserie de Luxembourg
Mousel-Diekirch, avslöjade kartellen för kommissionen i februari 2000. Vissa delar av avtalet hade
dessutom tillämpats till 1998.

Kommissionen ålade Brasserie Nationale-Bofferding böter om 400 000 euro och Brasserie de Wiltz och
Brasserie Battin ålades böter om 24 000 euro vardera.

Kommissionen ansåg att överträdelsen var allvarlig. Avtal om uppdelning av marknaden och försök att
hindra handel mellan medlemsstaterna är visserligen mycket allvarliga överträdelser, men kartellen var
begränsad till den relativt småskaliga hotell- och restaurangbranschen i Luxemburg och tillämpades inte
fullt ut. Inom denna kategori delades företagen upp i tre grupper beroende på deras försäljningsvolym
inom den berörda sektorn.

Överträdelsen var av lång varaktighet (över 14 år). Detta ledde till att kommissionen fördubblade det
belopp som utdömts för överträdelsens allvar.

Som en förmildrande omständighet betraktade kommissionen det faktum att det fanns en osäkerhet om
rättsläget när det gällde exklusiva inköpsavtal för öl i Luxemburg då kartellavtalet ingicks och att detta
kan ha gjort att parterna var osäkra på om vissa aspekter av garantin att respektera varandras exklusiva
inköpsavtal utgjorde en överträdelse. Detta ledde till en nedsättning av böterna med 20 %.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch befriades från de höga böter som företaget annars skulle ha
ålagts, eftersom man lämnade avgörande bevis för kartellens existens till kommissionen innan
kommissionen kände till kartellen och också uppfyllde alla andra villkor i avsnitt B i meddelandet om
befrielse från eller nedsättning av böter.

Efter det att beslutet antogs har Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz och Brasserie Battin väckt talan
inför förstainstansrätten för att få det ogiltigförklarat (20).

¥20∂ Mål T-49/02 Brasserie Nationale, T-50/02 Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie) och T-51/01 Brasserie
Battin.
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Zinkfosfat (ärende COMP/E-1/37.027) (21)

Den 11 december ålade kommissionen sex tillverkare av zinkfosfat böter om sammanlagt 11,95 miljoner
euro för att ha fastställt priser och delat upp marknaden för zinkfosfat. Zinkfosfat används allmänt som
ett korrosionshindrande mineralpigment vid tillverkning av industrifärger. Färgtillverkarna använder
zinkfosfat för tillverkning av korrosionshindrande industrifärger för bil-, flyg- och marinsektorn.

Efter en undersökning som inleddes i maj 1998 fann kommissionen att de brittiska företagen Britannia
Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd och Trident Alloys Ltd, det tyska företaget Dr. Hans
Heubach GmbH & Co. KG, det franska företaget Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA (SNCZ)
och det norska företaget Waardals Kjemiske Fabrikker A/S deltog i en Europaomfattande kartell mellan
1994 och 1998, genom vilken de fastställde priset och delade upp marknaden för zinkfosfat.

Under den period då överträdelsen pågick var marknaderna årligen värda omkring 16 miljoner euro inom
EES – EU:s femton medlemsstater plus Norge, Island och Liechtenstein. De berörda företagen är ganska
små, men de stod för över 90 % av EES-marknaden för zinkfosfat.

När kommissionen fastställde böterna beaktade den överträdelsens allvar och varaktighet samt
förekomsten av eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Kommissionen gjorde en
individuell bedömning av varje företags roll i överträdelsen. Meddelandet om befrielse från eller
nedsättning av böter i kartellärenden tillämpades.

Alla de berörda företagen fanns ha begått en mycket allvarlig överträdelse. Inom denna kategori delades
företagen upp i två grupper beroende på deras relativa storlek på den berörda marknaden. Överträdelsen
var mycket allvarlig, men kommissionen beaktade det faktum att zinkfosfatmarknaden är liten när den
fastställde grundbeloppen för böterna.

Kartellen var av medellång varaktighet (mellan ett och fem år). Kommissionen kunde inte peka ut något
företag som ledare för kartellen, eftersom bildandet av kartellen var ett gemensamt initiativ som följde på
olika inledande, informella kontakter.

Waardals tog kontakt med kommissionen strax efter det att gryningsräderna genomförts och samarbetade
fullt ut genom att lämna en redogörelse för kartellen som bland annat innehöll en lista över de
kartellmöten som hållits mellan 1994 och 1998. Detta gjorde att kommissionen fick en klarare bild av
kartellens verksamhet och mekanismer och på ett bättre sätt kunde tolka de dokument som den förfogade
över. De förklaringar som Waardals lämnade gjorde det möjligt för kommissionen att sända en mycket
detaljerad begäran om upplysningar till de andra kartellmedlemmarna. På dessa grunder beviljade
kommissionen Waardals en nedsättning av böterna med 50 %.

Trident började samarbeta med kommissionen först efter det att företaget fått kommissionens begäran om
upplysningar. Då lämnade företaget en skriftlig redogörelse för kartellen till kommissionen tillsammans
med en rad dokument som var av betydelse för ärendet. På dessa grunder beviljades Trident en
nedsättning av böterna med 40 %.

Brittania, Heubach och SNCZ bestred inte i någon nämnvärd utsträckning den beskrivning som gavs i det
meddelande om invändningar som de fick i augusti 2000. Därför beviljades de en nedsättning av böterna
med 10 % vardera. James M. Brown beviljades också en nedsättning av böterna med 10 %.

¥21∂ Se även del I, punkt 63.
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Detta beslut var ytterligare ett bevis för kommissionens intensifierade kamp mot särskilt allvarliga
karteller.

Flera företag överklagade beslutet till förstainstansrätten i Luxemburg (22).

Bankavgifter för växling av sedlar som hör till euroområdet — Tyskland 
(ärende COMP/E-1/37.919) (23)

Den 11 december ålade kommissionen fem tyska banker böter om sammanlagt 100,8 miljoner euro för
att ha slutit ett avtal om en avgift på omkring 3 % för inköp och försäljning av sedlar från euroområdet
under den treåriga övergångsperioden som började den 1 januari 1999. Syftet var att återkräva omkring
90 % av intäkterna från ”växlingsmarginalen” sedan köp- och säljräntorna avskaffats den 1 januari 1999.

Efter en undersökning som inleddes 1999 fann kommissionen att flera tyska banker och en nederländsk
bank i oktober 1997 deltog i ett möte där det ovan nämnda avtalet slöts.

För att få kommissionen att avsluta kartellförfarandet föreslog flera av de banker som deltagit i mötet i
oktober 1997 gemensamt att de skulle sänka sina avgifter för växling av sedlar från euroområdet.
Bankerna upphörde därmed med sitt hemliga samförstånd och återvann sin frihet att själva sätta sina
priser.

Med tanke på de särskilda omständigheterna i detta ärende (marknaden försvann den 1 januari 2002) och
de omedelbara och direkta förmånerna för konsumenterna avslutade kommissionen förfarandet mot de
banker som hade föreslagit en godtagbar sänkning av sina avgifter.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG och Vereins- und Westbank AG lämnade inte godtagbara förslag och kommissionen fattade därför ett
beslut om att ålägga dessa banker böter.

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till överträdelsens allvar och varaktighet i
enlighet med riktlinjerna om åläggande av böter (24).

Kommissionen fann att de berörda bankerna endast hade begått en allvarlig överträdelse, eftersom
effekterna var begränsade till Tyskland och gränszonen mellan Nederländerna och Tyskland. Vid
fastställandet av rimliga grundbelopp delades företagen i denna kategori in i två grupper beroende på
deras relativa storlek på den berörda marknaden.

För att böterna skulle få en tillräcklig avskräckande effekt, höjdes grundbeloppet för Commerzbank AG,
Dresdner Bank AG och Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG på grund av deras storlek och
sammanlagda resurser.

Det fanns inga förmildrande eller försvårande omständigheter i detta ärende. Eftersom ingen av bankerna
samarbetade med kommissionen under förfarandena var meddelandet om befrielse från eller nedsättning
av böter inte tillämpligt.

¥22∂ Mål T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited, T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques, T-62/02 Waardals
och T-64/02 Dr. Hans Heubach.

¥23∂ Se även del I, punkt 64 och följande punkter.
¥24∂ EGT C 9, 14.1.1998, s. 3.
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Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG och Vereins- und Westbank AG har överklagat beslutet till förstainstansrätten för att få det upphävt.

Självkopierande papper (ärende COMP/E-1/36.212) (25)

Den 20 december ålade kommissionen tio tillverkare av självkopierande papper sammanlagt
313,69 miljoner euro i böter för att de deltagit i en Europaomfattande kartell om fastställande av priser.
Självkopierande papper är avsett för mångfaldig kopiering av dokument och består av en pappersbas som
bestryks med kemiska produkter. Kontorsblanketter som följesedlar och bankgiroblanketter är det
vanligaste användningsområdet för självkopierande papper med över 90 % av totalkonsumtionen.
Självkopierande papper säljs på rulle (80 %) och i ark (20 %). EU-marknaden för självkopierande papper
var värd omkring 850 miljoner euro 1995 (det sista året då överträdelsen pågick). Under samma år
uppskattades produktionskapaciteten inom EES för självkopierande papper till 1 010 000 ton.

Efter en ingående undersökning fann kommissionen att följande företag mellan år 1992 och 1995 deltog
i en Europaomfattande kartell som främst syftade till samordnade prishöjningar: Arjo Wiggins Appleton
Ltd (AWA), Carrs Paper Ltd (båda Förenade kungariket), Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH
(MHTP), Papierfabrik August Koehler AG, Zanders Feinpapiere AG (alla tre Tyskland), Bolloré SA,
Papeteries Mougeot SA (båda Frankrike), Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L (Divipa), Papelera
Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA (alla tre Spanien) och Sappi Limited (Sydafrika). Alla
företag utom Carrs, Divipa och Zicuñaga var medlemmar i AEMCP (Association of European
Manufacturers of Carbonless Paper).

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till överträdelsens allvar och varaktighet. Vid
fastställandet av grundbeloppen inom kategorin mycket allvarliga överträdelser delades företagen in i
fem grupper beroende på deras relativa storlek på den berörda marknaden. Grundbeloppen höjdes för tre
företag på grund av deras storlek och sammanlagda resurser. Kartellmedlemmarna begick en överträdelse
av medellång varaktighet (ett till fem år).

AWA var ledare för kartellen, vilket betraktades som en försvårande omständighet. Grundbeloppet höjdes
därför med 50 % i enlighet med kommissionens praxis. Inga förmildrande omständigheter fanns i detta
ärende.

Sappi beviljades befrielse från böter enligt avsnitt B i meddelandet om befrielse från eller nedsättning av
böter. Detta är tredje gången som kommissionen har beviljat befrielse från böter (efter Aventis S.A. i
vitaminärendet (A och E) och Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch i ärendet om luxemburgska
bryggerier). Vissa av de andra medlemmarna beviljades nedsättning av böterna i enlighet med avsnitt D i
meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter. Kommissionen sänkte sålunda böterna för
Mougeot med 50 %, för AWA med 35 % och för Bolloré med 20 % eftersom dessa företag lämnade
uppgifter som ytterligare belyste det olagliga beteendet innan meddelandet om invändningar skickades
ut. Kommissionen sänkte också böterna för Carrs, MHTP och Zanders med 10 % eftersom dessa företag
inte bestred de fakta som beskrevs i meddelandet om invändningar.

AWA ålades böter om 184,27 miljoner euro, de högsta böter som någonsin ålagts ett enskilt företag för en
enda överträdelse.

¥25∂ Se även del I, punkterna 69–70.
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Detta beslut fattades i slutet av året, då kommissionen fattade en rad beslut mot karteller i olika sektorer.
Det oväntat stora antalet beslut visar att sådana hemliga förfaranden (fortfarande) är vitt spridda, men
också att kommissionen framgångsrikt har tillämpat de medel som den har till sitt förfogande för att
avslöja sådana brott och fastställa verkningsfulla påföljder.

1.2 Vertikala avtal

GlaxoWellcome (ärende COMP/F-3/36.957) (26)

Den 8 maj beslutade kommissionen att förbjuda det system med dubbla priser som GlaxoWellcome
(GW) hade infört i Spanien för alla sina farmaceutiska produkter (27). Enligt punkt 4 i GW:s nya
försäljningsvillkor skulle spanska grossister betala högre priser för Glaxos produkter när de exporterade
dem till andra medlemsstater än när produkterna såldes för konsumtion på den inhemska marknaden.
Systemet syftade utan tvekan till att minska parallellhandeln på den inre marknaden. Kommissionen fann
att en följd av systemet var att den gemensamma marknaden delades upp i nationella marknader, vilket
stred mot ett av gemenskapens främsta mål, nämligen att integrera marknaderna. Systemet minskade
också priskonkurrensen för GW:s produkter, eftersom det blev omöjligt eller åtminstone svårare att
exportera billigare spanska produkter till andra medlemsstater. Kommissionen fann inte att systemet
uppfyllde villkoren för ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget.

Ärendet är viktigt, eftersom det understryker kommissionens bestämda avsikt att motsätta sig distribu-
tionssystem som syftar till att dela upp den inre marknaden i nationella marknader, även i hårt reglerade
sektorer. Ärendet är av ett hittills okänt slag, eftersom det var första gången som ett läkemedelsbolag
försökte rättfärdiga begränsningarna av parallellhandeln genom att hänvisa till ekonomiska skäl och till
konsumenternas välfärd. Kommissionen granskade noga dessa argument, men kunde inte finna att något
av dem var övertygande vid en närmare undersökning.

Ärendet inleddes i mars 1998 när GW Spain anmälde sina nya försäljningsvillkor till Europeiska
kommissionen. Kommissionen fick klagomål från en spansk grossist och europeiska och spanska
grossistorganisationer som ägnade sig åt parallellhandel med farmaceutiska produkter.

Kommissionen definierade GW:s system som en begränsning av konkurrensen ”till syftet”, eftersom det
syftade till att hindra parallellhandeln och i många fall var likvärdigt med ett exportförbud.
Kommissionen undersökte även effekterna av GW:s system för att se i vilka fall systemet gör det
omöjligt eller åtminstone svårt att exportera. Kommissionen fann, med stöd av EG-domstolens
rättspraxis, att det inte finns något allmänt undantag för tillämpningen av konkurrensreglerna på avtal
som hindrar parallellhandel inom denna sektor. I alla händelser förefaller den stora exporten av GW:s
produkter från Spanien till Förenade kungariket, som fick GW att införa systemet med dubbel
prissättning, att ha orsakats framför allt av det brittiska pundets värdeökning, inte av skillnader i
prisregleringen i medlemsstaterna (dvs. Spanien och Förenade kungariket). Växelkursförändringar har
aldrig accepterats som ett skäl att begränsa parallellhandeln.

Trots att kommissionen fann att det var fråga om en konkurrensbegränsning ”till syftet” godtar den
principen att det inte finns någon konkurrensbegränsning som åtminstone teoretiskt sett skulle kunna
undantas (28). Kommissionen granskade därför mycket noggrant en rad ekonomiska argument som GW

¥26∂ Se även del I, punkt 232 och följande punkter.
¥27∂ Pressmeddelande IP/01/661, 8.5.2001.
¥28∂ Mål T-17/93 Matra Hachette mot kommissionen (Rec. 1994, s. II-595).
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framförde för att rättfärdiga de nya försäljningsvillkoren. Kommissionen anser att GW inte har visat att
det finns något orsakssamband mellan förekomsten av parallellhandeln och eventuella förluster
(förlorade intäkter) för dess budget för forskning och utveckling. Kommissionen fann inte heller några
bevis för GW:s påstående att parallellhandeln har lett till att marknadsintroduktionen av företagets
produkter på ”lågprismarknader” har försenats. När det gäller frågan om en förmån för konsumenterna
konstaterade kommissionen att det är den anmälande parten som skall visa att den konkurrensbe-
gränsning som uppstår till följd av avtalet uppfyller villkoren i artikel 81.3 i EG-fördraget.
Kommissionen behöver inte visa att dess ingripande mot en begränsning ökar konsumenternas välfärd.
Kommissionen konstaterade ändå att parallellhandel kan vara till direkt fördel för konsumenterna i fall
där de är med och betalar de produkter de köper och parallellhandeln ger nationella sjukförsäk-
ringssystem möjligheter att göra kostnadsbesparingar till förmån för sina medlemmar.

Volkswagen AG (ärende COMP/F-2/36.693) (29)

Europeiska kommissionen antog ett beslut (30) om att ålägga Volkswagen AG, som är den största tyska
och europeiska biltillverkaren, böter om 30,96 miljoner euro för att under 1996 och 1997 ha instruerat
sina tyska återförsäljare att visa ”prisdisciplin” i fråga om den nya VW Passat-modellen och inte sälja den
till priser avsevärt under det rekommenderade listpriset. Detta ärende är det tredje i en rad förfaranden
mot bilbranschen. Till skillnad från två tidigare ärenden (31) och beslutet mot DaimlerChrysler (32) gällde
detta andra beslut mot Volkswagen inte åtgärder som direkt hindrar återexport av bilar. Ärendet måste
dock också ses mot bakgrund av övervakningen av gruppundantagsförordning nr 1475/95 om
försäljnings- och serviceavtal för motorfordon (33).

Kommissionen fann att Volkswagen under 1996 och 1997 hade skickat ut tre cirkulär där man
uppmanade de tyska återförsäljarna att inte bevilja eller att begränsa rabatterna till kunderna vid
försäljningen av den (då) nya VW Passat-modellen. Före dessa åtgärder hade Volkswagen upptäckt att
flera återförsäljare hade sålt denna nya modell med stora rabatter. Företaget skickade också individuella
brev till vissa återförsäljare, där man varnade dem för att bevilja stora rabatter och hotade dem med
vedergällningsåtgärder (till exempel upphävande av återförsäljaravtalet om återförsäljaren inte följde
uppmaningen).

Åtgärder för att begränsa rabatter syftar till att fastställa detaljhandelspriserna och utgör en särskilt
allvarlig begränsning av konkurrensen. Sådana åtgärder strider mot artikel 81.1 i EG-fördraget, som
förbjuder prisöverenskommelser, och de är oförenliga med gruppundantagsförordningen om försäljning
av motorfordon. Detta är kommissionens första beslut om upprätthållande av ett riktprissystem inom
denna bransch och det är ett exempel på kommissionens stränga politik när det gäller fastställande av
priser inom området vertikala begränsningar.

¥29∂ Se även del I, punkt 183.
¥30∂ Kommissionens beslut av den 29 juni 2001 (EGT L 262, 2.10.2001). Pressmeddelande IP/01/760, 30.5.2001.
¥31∂ Kommissionens beslut av den 28 januari 1998 (EGT L 145, 25.4.1998) mot Volkswagen AG, i stora delar fastställt av

förstainstansrätten i dess dom av den 6 juli 2000. Volkswagen överklagade detta beslut till EG-domstolen i
september 2000. Detta förfarande pågår ännu. Kommissionens beslut av den 20 september 2000 (EGT L 59, 28.2.2001)
mot Opel Nederland/General Motors Nederland. Företagen överklagade detta beslut till förstainstansrätten i
december 2000.

¥32∂ Kommissionens beslut av den 10 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort) mot DaimlerChrysler AG. Se nedan.
¥33∂ Den 15 november 2000 antog kommissionen en rapport om tillämpningen av denna förordning. Denna rapport, som utgör

en viktig grund vid utarbetandet av den nya rättsliga ramen för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, finns
tillgänglig på GD Konkurrens webbplats: http://europa.eu.int/comm/competition/car.
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I återförsäljaravtalen inom bilbranschen fastställs vanligen rekommenderade listpriser för nya bilar.
Genom att skicka ut cirkulären och de individuella breven instruerade Volkswagen sina återförsäljare att
betrakta det rekommenderade priset som i princip bindande och att inte bevilja några eller endast
begränsade rabatter till kunder vid försäljning av VW Passat, som är en mycket populär modell i
Tyskland och inom sitt segment. Åtgärderna hade till syfte att begränsa priskonkurrensen mellan VW-
återförsäljarna, eftersom de riktades mot ett centralt konkurrensmedel, nämligen möjligheten att bevilja
rabatter. Eftersom återförsäljare i vanliga fall beviljar rabatter kan Volkswagens instruktioner betraktas
som ett försök att tvinga återförsäljarna att avvika från sina normala försäljningsmetoder.

Kommissionen ansåg att upprätthållandet av ett riktprissystem innebar en grov störning av konkurrensen
och därför skulle betraktas som en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Överträdelsen
inleddes den 26 september 1996, den dag då de första cirkulären skickades till återförsäljarna, och pågick
till den 6 september 1999, den dag då Volkswagen skickade ett cirkulär till alla tyska VW-återförsäljare
om att de instruktioner och varningar som funnits i de tidigare cirkulären hade upphävts och att
återförsäljarna inte skulle frukta några vedergällningsåtgärder. Överträdelsen varade därför i åtminstone
tre år.

Åtgärderna syftade till att upprätthålla eller förstärka ett område med artificiellt höga priser för den nya
VW Passat-modellen, nämligen den tyska marknaden, som står för en stor del av all bilförsäljning inom
EU. Överträdelsen gällde visserligen endast en modell (i två versioner) från Volkswagens produktutbud,
men denna populära modell har en stor andel av försäljningen inom ett segment där efterfrågan i
Tyskland är stor. Cirkulären skickades till alla tyska VW-återförsäljare och gällde därmed all försäljning
av VW Passat i Tyskland. Åtgärderna påverkade sannolikt också konsumenter från andra medlemsstater.

Med hänsyn till alla dessa faktorer betraktades överträdelsen som helhet som allvarlig. Vid åläggandet av
böter beaktades också, som en av två försvårande omständigheter, att två av de tre cirkulären och en rad
av de individuella breven till återförsäljarna inte endast innehöll instruktioner om att upprätthålla
prisdisciplin, utan också förmaningar, varningar och hot om att vidta rättsliga åtgärder om återförsäljarna
inte följde instruktionerna. Kommissionen beaktade också det faktum att Volkswagens försäljningschef i
Tyskland den dag då det första cirkuläret skickades ut begärde att återförsäljarna skulle lämna honom
uppgifter om alla återförsäljare som inte upprätthöll prisdisciplinen. Detta innebar att man införde ett
indirekt övervakningssystem som förstärkte den direkta press som återförsäljarna utsattes för genom
cirkuläret. Volkswagen överklagade detta beslut till förstainstansrätten i september 2001.

DaimlerChrysler (ärende COMP/F-2/36.264) (34)

Den 10 oktober (35) beslutade Europeiska kommissionen att ålägga DaimlerChrysler AG böter om
71,825 miljoner euro för överträdelser av EG:s konkurrensregler i samband med bilförsäljning. Beslutet
gäller de åtgärder som DaimlerChrysler AG vidtog för att hindra parallellhandel med bilar och begränsa
konkurrensen vid leasing och försäljning av motorfordon. Detta är kommissionens fjärde beslut om att
ålägga en biltillverkare böter för att denne inte respekterar EG:s konkurrensregler (36).

Kommissionen fann tre typer av överträdelser av artikel 81 i EG-fördraget. Den första består av åtgärder
från DaimlerChryslers sida som utgör hinder för parallellhandel. Företaget instruerade medlemmarna i

¥34∂ Se även del I, punkt 184.
¥35∂ Pressmeddelande IP/01/1394, 10.10.2001 (beslutet ännu ej offentliggjort).
¥36∂ Kommissionens beslut av den 28 januari 1998 mot Volkswagen AG (EGT L 124, 25.4.1998, s. 60). Kommissionens

beslut av den 20 september 2000 mot Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (EGT L 59, 28.2.2001, s. 1).
Kommissionens beslut av den 29 juni 2001 mot Volkswagen AG (EGT L 262, 2.10.2001, s. 14).
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dess tyska återförsäljningsnät för Mercedes personbilar, av vilka ungefär hälften är agenter, att inte sälja
bilar utanför deras respektive försäljningsdistrikt. Detta gjordes framför allt i form av cirkulär. Dessutom
instruerade DaimlerChrysler sina återförsäljare att tvinga utländska kunder att betala en depositionsavgift
på 15 % till DaimlerChrysler när de beställde en bil i Tyskland. Detta gällde inte tyska kunder, även om
de kunde medföra samma ”risk” i form av att vara okända för försäljaren, beställa en bil med särskilda
specifikationer eller vara bosatta långt borta.

Att artikel 81 i EG-fördraget är tillämplig på de begränsningar som DaimlerChrysler och dess tyska agenter
kom överens om beror på att dessa agenter var tvungna att ta stora kommersiella risker i samband med sin
verksamhet. Enligt EG:s konkurrenslagstiftning måste de därför behandlas som återförsäljare (37).

Den andra överträdelsen bestod i att DaimlerChrysler i Tyskland och Spanien begränsade Mercedes-
agenternas eller -återförsäljarnas försäljning av bilar till fristående leasingföretag så länge dessa företag
ännu inte hade funnit kunder till de berörda bilarna. Detta innebar att DaimlerChrysler begränsade
konkurrensen mellan sina egna leasingföretag och fristående leasingföretag, eftersom de senare inte
kunde ta in bilar i lager eller få del av de rabatter som beviljas ägare av ett stort antal bilar. De fristående
leasingföretagen kunde därför inte överföra sådana gynnsamma villkor, framför allt när det gäller priser
och tillgång till bilar, till sina kunder. Det är viktigt att notera att försäljningen av Mercedes-bilar till
leasingföretag utgör en stor del av den totala försäljningen av Mercedes-bilar. I kommissionens
förordning (EG) nr 1475/95 om försäljnings- och serviceavtal för motorfordon (38) fastställs att
leasingföretag skall behandlas på samma sätt som slutkunder, till vilka återförsäljarna har full frihet att
sälja nya bilar, så länge det i leasingavtalet inte fastställs villkor för överförande av äganderätt eller
förköpsrätt innan avtalet löper ut.

DaimlerChrysler deltog också i ett avtal om fastställande av priser i Belgien i syfte att begränsa de
rabatter dess dotterbolag Mercedes Belgium och de andra belgiska Mercedes-återförsäljarna beviljade
kunderna. En ”låtsaskund” undersökte återförsäljarnas försäljningspolicy och DaimlerChrysler kom
överens med återförsäljarna om att verkställa avtalet genom att minska leveranserna till återförsäljare
som beviljade högre rabatt än de 3 % som man kommit överens om. Detta utgör ett upprätthållande av ett
riktprissystem, ett beteende som kommissionen ålade böter för redan i sitt beslut mot Volkswagen av den
29 juni 2001.

De åtgärder som DaimlerChrysler vidtog strider mot bestämmelserna i artikel 81.1, som förbjuder alla
avtal mellan företag som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och som har till syfte eller resultat
att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden. I förordning
nr 1475/95 förbjuds dessutom biltillverkarna och deras importörer att direkt eller indirekt begränsa
slutkundernas frihet att köpa nya motorfordon i vilken medlemsstat de vill för att garantera de europeiska
konsumenterna möjlighet att köpa en ny bil där det är mest fördelaktigt för dem. I förordningen fastställs
också att återförsäljarnas frihet att fastställa priser och rabatter vid försäljning till slutkunder inte får

¥37∂ Detta framgår av EG-domstolens rättspraxis. Det är också förenligt med kommissionens riktlinjer om vertikala
begränsningar (EGT C 291, 13.10.2000, s. 1). Enligt dessa riktlinjer är det avgörande vid bedömningen av huruvida
artikel 81.1 är tillämplig den ekonomiska eller kommersiella risk som agenten bär i fråga om de verksamheter för vilka
han har utsetts som agent. I detta fall drogs rabatter som agenterna beviljat av från deras provision, agenterna var
ansvariga för risker i samband med transport av produkterna och stod för transportkostnaderna. De köpte också
demonstrationsexemplar av bilarna, vilket utgör en stor procentandel av antalet sålda bilar, och finansierade
reservdelslagren.

¥38∂ EGT L 145, 29.6.1995. Förordningen upphörde att gälla den 30 september 2002. Kommissionen antog en
utvärderingsrapport om tillämpningen av förordningen den 15 november 2000. Rapporten finns tillgänglig på GD
Konkurrens webbplats: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/.
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begränsas. Detta betyder att tillverkaren inte kan fastställa försäljningspriser och försäljningsvillkor. De
måste bestämmas av varje enskild återförsäljare.

Vid fastställandet av böterna har kommissionen tagit hänsyn till överträdelsernas allvar (och företagets
ställning på marknaden) och varaktighet. Enligt kommissionens riktlinjer om åläggande av böter (39)
måste böterna också ha en tillräcklig avskräckande effekt.

Den första överträdelsen betraktades som en mycket allvarlig överträdelse med lång varaktighet,
eftersom den var ett direkt hot mot en välfungerande gemensam marknad genom att de nationella
marknaderna delades upp. Begränsningarna av försäljningen av bilar till leasingföretag betraktades som
en allvarlig överträdelse med medellång varaktighet. Upprätthållandet av ett riktprissystem, som till sin
art är en mycket allvarlig överträdelse, betraktades också som en allvarlig överträdelse på grund av de
särskilda omständigheterna i detta ärende. Denna bedömning överensstämmer med bedömningen i
kommissionens beslut av den 29 juni 2001 mot Volkswagen AG. I det här ärendet var denna överträdelse
av medellång varaktighet.

1.3 Missbruk av dominerande ställning

Deutsche Post AG I (ärende COMP/35.141) (40)

Den 20 mars avslutade kommissionen sin undersökning gällande Deutsche Post AG (DPAG) och fattade
beslutet att DPAG missbrukat sin dominerande ställning genom att ge trohetsrabatter och genom att
tillämpa underprissättning på marknaden för företagspakettjänster (för ytterligare detaljer se del I,
punkt 77 och punkt 108 och följande punkter).

Duales System Deutschland (DSD)
(ärende COMP/34.493 — beslut gällande missbruk) (41)

Kommissionen fattade två beslut innehållande de nödvändiga villkoren för att möjliggöra konkurrens på
området för uppsamling och återvinning av förpackningsavfall i Tyskland. Ett beslut gällande missbruk
fattades i detta ärende den 20 april (42) och avser betalningsbestämmelsen i varumärkesavtalet.

DSD är för närvarande det enda företag som driver ett heltäckande uppsamlingssystem för förpackningar
i Tyskland. DSD sköter inte uppsamlingen självt utan använder sig av lokala uppsamlingsföretag. DSD
har slutit tjänsteavtal med dessa företag. Sedan materialet väl samlats in och sorterats förs det till en
återvinningsanläggning antingen direkt av uppsamlingsföretaget eller via s.k. garantiföretag. Dessa
garantiföretag har lämnat en försäkran till DSD om att återvinna de begagnade förpackningarna. DSD
finansieras genom avgifter som betalas av tillverkarna och återförsäljarna, som har en lagfäst skyldighet
att ta tillbaka förpackningar. De sluter varumärkesavtalet med DSD, vilket ger dem rätt att använda
märket ”Grön punkt” på sina förpackningar och garanterar dem att uppsamling och återvinning sker på
ett sätt som gör att de undantas sina rättsliga skyldigheter.

Kommissionen har ringat in tre relevanta marknader. Den första marknaden där DSD verkar är i dess
vidaste bemärkelse marknaden för uppsamling och återvinning av begagnade förpackningar som

¥39∂ EGT C 9, 14.1.1998, s. 3.
¥40∂ Även hänvisad till som UPS/Deutsche Post, EGT L 125, 5.5.2001, s. 27.
¥41∂ Se även del I, punkt 79.
¥42∂ EGT L 166, 21.6.2001, s. 1.
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insamlas från privata slutkonsumenter. Också med en sådan marknadsdefinition har DSD en
marknadsandel på gott och väl över 80 %. Den andra relevanta marknaden är den för uppsamling och
sortering av hushållsförpackningsavfall. Marknaden är avskild från traditionellt bortskaffande av
hushålls- och restavfall och också från avfallsuppsamling från industrin och stora företag. Den tredje
relevanta marknaden är den för återvinningstjänster och returråvaror.

I sitt beslut invände kommissionen mot betalningsbestämmelsen i varumärkesavtalet som ålägger
licenstagaren att betala för alla förpackningar på den tyska marknaden som bär märket ”Grön punkt”,
oavsett om DSD faktiskt tillhandahåller den tjänst som gör att de undantas från sina rättsliga
skyldigheter. I vissa situationer skyddar denna kontraktsbestämmelse inte den grundläggande principen
om att en avgift inte skall tas ut ifall någon tjänst inte tillhandahålls. Missbruk föreligger alltid då ett
förpliktigat företag använder sig av den DSD-tjänst som gör att de undantas sina rättsliga skyldigheter
endast för vissa av sina förpackningar eller helt och hållet klarar sig utan denna DSD-tjänst i Tyskland
samtidigt som det deltar i ett system som använder märket ”Grön punkt” i andra medlemsstater.

I alla dessa exempel skulle licenstagaren enligt betalningsbestämmelsen i varumärkesavtalet vara skyldig
att betala licensavgiften för att använda märket ”Grön punkt” för alla slutförda förpackningar även om
DSD bara skulle tillhandahålla partiella tjänster eller inga tjänster alls. Detta skulle innebära dubbel
betalning (licenstagaren måste betala konkurrenten och DSD) eller leda till att företagen måste ha minst
två olika förpacknings- och distributionsmodeller (förpackningar med och förpackningar utan märket
”Grön punkt”). DSD inför därigenom orättvisa prismässiga och kommersiella villkor för företag som
använder den aktuella tjänsten som gör att de undantas sina rättsliga skyldigheter endast för en del av sina
förpackningar eller som inte alls använder den i Tyskland, men deltar i ett ”Grön punkt”-system i en
annan medlemsstat.

I juli 2001 överklagade DSD kommissionsbeslutet till förstainstansrätten. I ett beslut av den
15  november  2001 beslöt ordföranden i förstainstansrätten att inte skjuta upp verkställigheten av
kommissionens beslut (43).

Michelin (ärende COMP/E-2/36.041) (44)

Kommissionen fattade den 20 juni ett beslut om att Manufacture Française de Pneumatiques Michelin
missbrukat sin dominerande ställning på den franska marknaden för nya utbytesdäck samt på den franska
marknaden för regummerade däck för tunga fordon (45). Michelin innehar en helt klart dominerande
ställning på de undersökta aktuella två marknaderna (mer än 50 % av marknaden för nya utbytesdäck för
tunga fordon i Frankrike; på den franska marknaden för regummerade däck är företagets andel ännu
större). De båda aktuella geografiska marknaderna är begränsade till den franska marknaden: eftersom
marknaden för regummering är en tjänstemarknad och tjänster inte kan lagerhållas handlar det per
definition om närmarknad och sålunda med som mest nationell utsträckning. Beträffande den geografiska
marknaden för nya utbytesdäck gällde det i det föreliggande ärendet att bedöma återförsäljarnas reella
förmåga att göra sina inköp utanför hemländerna. Kommissionen konstaterade emellertid bl.a. att de
stora tillverkarna organiserar sin distribution och saluföring av produktionen nationellt, något som gjorde
det möjligt för EG-domstolen att i NBIM-domen (46) från 1983 sluta sig till marknadens nationella
karaktär.

¥43∂ Mål T-151/01 R.
¥44∂ Se även del I, punkt 80.
¥45∂ EGT L 143, 31.5.2002, s. 1.
¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (mål 322/81, Rec. 1983, s. 3461).
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I beslutet konstateras att Michelin infört ett komplicerat system av kvantitativa rabatter, bonusar och
kommersiella avtal som utgör ett orättvist lojalitetssystem gentemot återförsäljarna med syfte att knyta
till sig dem med utestängningseffekter för den franska marknaden som påföljd. Michelins kommersiella
policy gentemot specialiserade handlare (återförsäljare) bestod under den undersökta perioden av tre
delar: allmänna prisvillkor för återförsäljare i Frankrike (Conditions générales de Prix France aux
Revendeurs Professionnels), avtal för största möjliga avkastning på Michelindäck för tunga fordon
(Convention pour le Rendement Optimum des Pneumatiques Poids Lourd Michelin – ”PRO-avtalet”)
samt avtal om samarbete och teknisk assistans (Convention de Coopération Professionnelle et
d’Assistance Service – ”Club des amis Michelin”). Syftet var i verkligheten att försätta återförsäljare i ett
beroendeförhållande och hindra dem från att fritt välja sina leverantörer. Denna praxis är förbjuden enligt
artikel 82 i EG-fördraget. Överträdelsen begicks av Michelin mellan 1990 och 1998. Den är dessutom en
upprepning av samma överträdelse. Huvuddelen av punkterna i kommissionens kritik mot Michelin hade
redan år 1983 under samma förhållanden utdömts av EG-domstolen (bl.a. ”progressiv bonus”, ett
missbruk som direkt utdömts av EG-domstolen). De böter på 19,76 miljoner euro som Michelin ålagts att
betala tar hänsyn till överträdelsens särskilda drag, att den varade i hela 9 år, att den är en upprepning och
att vissa förmildrande omständigheter finns: Michelin upphörde med överträdelserna innan man helt
säkert visste att kommissionen skulle utdöma böter (frågan om dominerande ställning återstod) och
kommissionen måste dessutom visa att skyldiga företag som samarbetar får kompensation (vilket
Michelin för övrigt informerats om under granskningen).

Michelin har överklagat beslutet.

IMS Health Inc. (ärende COMP/38.044) (47)

Den 3 juli 2001 fattade kommissionen beslut om interimistiska åtgärder (48) enligt artikel 82 och ålade
IMS, ett amerikanskt företag som innehar en dominerande ställning på marknaden för regionala uppgifts-
rapporter om läkemedelsförsäljning i Tyskland, att till övriga företag på marknaden, NDC Health (49) och
AzyX (50), bevilja licenser för en upphovsrättsligt skyddad ”blockstruktur” som används för att presentera
ovannämnda uppgifter. Kommissionen ansåg att endast ett sådant beslut skulle kunna kompensera IMS
olagliga uppträdande och förhindra allvarliga och obotliga skador för de två andra företagen.

Regionsuppställda rapporter om läkemedelsförsäljning används av läkemedelsföretag för att ta fram och
genomföra stimulansprogram för sina försäljningsrepresentanter och för att övervaka t.ex. hur
marknadsandelar för deras produkterna utvecklas. Dessa ”blockstrukturer” innebär att ett land i
försäljningsrapportsyfte uppdelas i lämpliga regioner eftersom reglerna för skydd av uppgifter förhindrar
en överföring av information om enskilda apotek. Blockstrukturerna har använts i Tyskland sedan början
av 1970-talet och den samlade läkemedelsindustrin övergår varje gång till den nyskapade strukturen. Den
aktuella blockstrukturen med 1 860 zoner är nu gällande standard.

I maj 2000 bad IMS en tysk domstol pröva om PI (senare uppköpt av NDC) gjort intrång i företagets
upphovsrätt till den aktuella strukturen med 1 860 zoner. Den tyska domstolen beslöt att förbjuda NDC
att använda strukturen eller vidareutvecklade former av den. Sedan IMS avslagit NDC:s begäran om att
få licens för den aktuella strukturen inlämnade NDC ett klagomål till kommissionen. Företaget hävdade

¥47∂ IMS Health står för Intercontinental Marketing Services Health Inc. Ärendet kallas även NDC Health/IMS Health.
Se del I, punkt 81.

¥48∂ EGT L 59, 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services.
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
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att denna vägran utgjorde en överträdelse av artikel 82 och begärde att IMS medelst beslut om
interimistiska åtgärder skulle åläggas att ge licens för den aktuella strukturen.

Kommissionen utgick ifrån att IMS ägde upphovsrätten till strukturen och fann att IMS:s vägran att ge
licens för denna upphovsrätt utgjorde ett missbruk enligt artikel 82. Av EG-domstolens och förstain-
stansrättens rättspraxis (51) framgår att användning (i motsats till förefintlighet) av immateriella
rättigheter omfattas av EG:s konkurrenslagstiftning.

För det första fann kommissionen att IMS vägran att medge licens för den aktuella strukturen sannolikt
undanröjde all konkurrens på den relevanta marknaden. Det fanns inga realistiska möjligheter för företag
som ville erbjuda regionala försäljningsuppgifter i Tyskland att i stället för den aktuella blockstrukturen
med 1 860 zoner använda någon annan struktur som inte skulle göra intrång i IMS:s upphovsrätt. Denna
slutsats var resultatet av en omfattande kartläggning av den tyska läkemedelsindustrin, som nästan
enhälligt ansåg blockstrukturen om 1 860 zoner vara en oundviklig branschstandard. Dessa företag
bidrog i betydande grad, genom deras försäljningsrepresentanters specialistkunnande, till att skapa den
aktuella strukturen med 1 860 zoner och de anser att den på ett perfekt sätt uppfyller deras behov. Företag
har dessutom integrerat den aktuella strukturen i många av sina interna system (t.ex. databaser,
anställningskontrakt), de köper andra uppgifter i strukturen och använder annan mjukvara som är
utformad för att vara kompatibel med den. Resultatet är att branschen är synnerligen starkt ekonomiskt
beroende av den aktuella strukturen med 1 860 zoner.

Dessutom utgör IMS:s skäl för att inte ge NDC någon licens, nämligen att NDC bröt mot och fortsatte att
bestrida IMS:s upphovsrätt, att den erbjudna licensavgiften var för låg och att brottsanklagelser förelåg
mot tidigare NDC-anställda, inte någon objektiv motivering för en vägran.

Dessutom kunde konkurrenterna sannolikt inte skapa någon alternativ struktur. Kommissionen fann att
varje potentiellt användbar struktur i stora drag skulle likna den ifrågavarande strukturen med
1 860 zoner och en avsevärd rättslig ovisshet skulle råda eftersom den därför skulle kunna utgöra intrång
på IMS:s upphovsrätt. Uppgiftsskyddslagstiftningen föreföll också begränsa skapandet av en andra
struktur i Tyskland.

Förutom ett påvisat missbruk kräver ett beslut om interimistiska åtgärder att det kan påvisas att ett
brådskande behov föreligger för att förhindra allvarlig och obotlig skada för det företag som yrkar på att
de vidtas eller oacceptabel skada för det allmänna intresset. Kommissionen fann att båda villkoren hade
uppfyllts. Utan någon licens för blockstrukturen med 1 860 zoner skulle NDC inte kunna fortsätta att
tillhandahålla sina kunder regionala försäljningsrapporter och heller inte dra till sig några nya kunder och
skulle då troligen upphöra att verka i Tyskland. En möjlig obotlig skada för det allmänna intresset uppstår
också eftersom IMS:s vägran att bevilja licenser riskerade att undanröja den andra konkurrenten, AzyX,
från marknaden och undanröjde alla utsikterna för nykomlingar att komma in på marknaden under
överskådlig framtid.

Kommissionen begärde därför att IMS skulle bevilja licenser för den aktuella blockstrukturen till NDC
och AzyX. Licensavgiften skulle fastställas antingen genom avtal mellan parterna eller av kommissionen
efter att oberoende experter konsulterats. Periodiska böter föreskrivs ifall IMS inte skulle följa beslutet.

¥51∂ Särskilt målen Magill (C-76/89, C-77/89 och C-91/89 R RTE och andra mot kommissionen, Rec. 1989, s. I-114),
Ladbroke (T-504/93, REG 1997, s. II-923) och Bronner (C-7/97, REG 1998, s. I-7791).
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Den 6 augusti överklagade IMS beslutet hos förstainstansrätten och begärde att dess verkställighet skulle
uppskjutas (52). Med stöd i artikel 105 i förstainstansrättens rättegångsregler beslöt ordföranden i
förstainstansrätten den 10 augusti att verkställigheten av beslutet provisoriskt skulle uppskjutas. Den
26 oktober 2001 uppsköt ordföranden verkställigheten av beslutet fram till förstainstansrättens dom i
huvudmålet.

Deutsche Post AG II (ärende COMP/36.915) (53)

Den 25 juli 2001 fattade kommissionen, efter ett klagomål från brittiska Post Office, beslut om att
Deutsche Post AG (54) missbrukat sin dominerande ställning på den tyska brevmarknaden genom att
innehålla, avgiftsbelägga och försena inkommande internationell post (för ytterligare detaljer se del I,
punkt 78 och punkterna 111–112).

De Post/La Poste (Belgien) (ärende COMP/37.859) (55)

Den 5 december beslutade kommissionen att den belgiska postoperatören De Post/La Poste hade
missbrukat sin dominerande ställning genom att koppla en förmånstaxa för allmänna brevtjänster till att
kunden godtar ett tilläggsavtal för en ny B2B-posttjänst (business-to-business) (56) (för ytterligare detaljer
se del I, punkt 82 och punkterna 113–114).

1.4 Artikel 86.1 i EG-fördraget

La Poste (Frankrike) (ärende COMP/37.133) (57)

Med stöd i artikel 86.1 i EG-fördraget jämförd med artikel 82 i EG-fördraget fattade kommissionen den
23 oktober 2001 ett beslut om tillsynen av relationerna mellan det franska företaget La Poste och
massbrevsföretagen (58).

I beslutet fann kommissionen att det franska regelverket för tillsynen av de kontrakt som La Poste ingått
med massbrevsföretag var otillräckligt för att säkerställa att La Poste inte missbrukar sin
monopolställning inom de senare leden av postutdelningsmarknaden. De aktuella massbrevsföretagens
verksamheter innefattar olika tjänster för postkunderna (förbereda försändelser, sortera och samla in
dem) och förberedelsearbete för La Poste (försortering). La Poste är både verksamt på brevförberedelse-
marknaden genom ett antal dotterföretag och samtidigt oundviklig partner för de konkurrerande
oberoende massbrevsföretagen. I sin verksamhet har massbrevsföretagen inte något annat val än att anlita
det La Poste tillhöriga nätverket så snart försändelserna omfattas av postmonopolet, vilket är fallet för
huvuddelen av deras verksamhet. Finansministeriet kan utöva tillsyn av den verksamhet som La Poste
utför och en del av dess tariffer, men ministeriets befogenheter är inte fullständiga och risk finns för att
ministeriets kontroller inte är neutrala p.g.a. det ansvar för statens aktieandel i La Poste som ingår i
samma ministeriums befogenheter. Under dessa rådande förhållande kunde La Poste ålägga sina
massbrevspartner orättvisa eller diskriminerande tekniska och finansiella villkor. Kommissionen ansåg
att både La Poste och finansministeriet påverkades av en intressekonflikt.

¥52∂ Mål T-184/01 respektive T-184/01 R.
¥53∂ Ärendet kallas även British Post Office/Deutsche Post.
¥54∂ EGT L 331, 15.12.2001.
¥55∂ Ärendet kallas även Hays/La Poste.
¥56∂ Pressmeddelande IP/01/1738, 5.12.2001(EGT L 61, 2.3.2002).
¥57∂ Ärendet kallas även SNELPD/La Poste. Se även del I, punkt 84.
¥58∂ EGT L 120, 7.5.2002, s. 19.
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Förutom bedömningen av bristerna i det befintliga regelverket kommenterade kommissionen i sitt beslut
också ett utkast till dekret om införandet av en postombudsman, som de franska myndigheterna lämnat in
under förfarandet. I beslutet framhålls särskilt ombudsmannens rätt att offentliggöra sina utlåtanden.

2. Tillstånd

2.1 Horisontella avtal

P&O Stena Line 2 (ärende COMP/D-2/37.939) (59)

Den 26 januari 1999 beviljade kommissionen det av P&O och Stena Line bildade gemensamma företag
för färjetjänster över Engelska kanalen ett treårigt undantag med stöd i artikel 81.3 i EG-fördraget (60).
Undantaget löpte ut den 9 mars 2001 och parterna ansökte den 22 december 2000 om ett förnyat
undantag.

Kommissionen offentliggjorde ett sammandrag av anmälan i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning den 8 mars 2001 (61). Enligt det förfarande som är tillämpligt på sjötransportsektorn (62) har
kommissionen 90 dagar på sig efter offentliggörandet att göra allvarliga invändningar och därmed
fortsätta sin undersökning av ärendet. Om kommissionen inte vidtar några åtgärder under denna period
beviljas avtalet automatiskt ett undantag i sex år.

I undersökningen konstaterades att marknaden sedan det tidigare undantaget inte undergått sådana
förändringar som medför att undantagsvillkoren inte längre uppfylls. Marknadens särdrag var fortfarande
sådana att det gemensamma företaget och Eurotunnel, de huvudsakliga aktörerna på marknaden, skulle
kunna förväntas fortsätta att konkurrera med varandra, snarare än att agera tillsammans för att höja
priserna. Kommissionen fann att det gemensamma företaget hade uppnått de effektivitetsvinster och
fördelar som förväntades av det tidigare undantaget och att konsumenterna även fortsatt skulle dra nytta
av sådana effektivitetsvinster om det fanns tillräcklig konkurrens på marknaden.

Vid undersökningen fann man även att prisökningarna på marknaden kan förklaras av andra orsaker än
det gemensamma företagets verksamhet och att de därför i sig inte utgör belägg för en ändring av
marknadsvillkoren så att en förnyelse av undantaget skulle kunna avslås.

Följaktligen fanns det inget inslag som skulle ha föranlett kommissionen att göra allvarliga invändningar
mot en fortsatt drift av det gemensamma företaget. I enlighet med mekanismen i sjötransportför-
ordningen beviljas ett undantag för avtalet om gemensamt företag fram till den 7 mars 2007 (63).

Bmi British Midland, Lufthansa och SAS (ärende COMP/D-2/37.812) (64)

Den 1 mars 2000 inkom till kommissionen en anmälan från flygbolagen bmi British Midland
International (bmi), Lufthansa och SAS (nedan kallade parterna) om ett samarbetsavtal i enlighet med

¥59∂ Se även del I, punkt 160.
¥60∂ EGT L 163, 29.6.1999, pressmeddelande IP/99/56, 28.1.1999, 1999 års konkurrensrapport, s. 152.
¥61∂ EGT C 76, 8.3.2001, s. 2, pressmeddelande IP/01/333, 8.3.2001.
¥62∂ Rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om tillämpningsföreskrifter för artiklarna 85 och 86

(numera artiklarna 81 och 82) i EG-fördraget för sjötransporter (EGT L 378, 31.12.1986).
¥63∂ Pressmeddelande IP/01/806, 7.6.2001.
¥64∂ Se även del I, punkt 136 och följande punkter och faktaruta 1.
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förordning nr 3975/87 för ett beslut om tillämpning av artikel 81.3 i EG-fördraget och artikel 53.3 i EES-
avtalet. I nära samarbete med de brittiska konkurrensmyndigheterna gjorde kommissionen en
undersökning, varvid ett stort antal europeiska flygbolag konsulterades. Den 12 juni 2001 informerade
kommissionen parterna, sedan dessa gjort ett antal åtaganden, att de beviljats ett sexårigt undantag för sitt
trepartsavtal om gemensamt företag (Tripartite Joint Venture Agreement).

Enligt avtalet skall parterna samordna sina respektive nuvarande och framtida reguljära flygtransporter av
passagerare inom EES till och från Heathrow-flygplatsen i London och Manchesters internationella
flygplats. Flygningar som inte avgår från eller anländer till dessa flygplatser omfattas inte av avtalet.
Enligt överenskommelsen beslutar parterna tillsammans om kapaciteten, prisstrukturen och flygtidta-
bellerna på dessa linjer. Vinster och förluster för flygningar som omfattas av avtalet kommer att delas (65).

För att fastslå relevant marknad för flygtransporter har kommissionen i ett antal beslut och med stöd i
rättspraxis arbetat fram en metod som bygger på par av avgångs- och ankomstorter (point-of-
origin/point-of-destination (O&D) pair) (66). Enligt detta synsätt är varje kombination av avgångs- och
ankomstort ur kundens synvinkel att anse som en separat marknad. Detta gör det möjligt för
kommissionen att ta hänsyn till att en transport kan ske med olika transportmedel (flyg, tåg, bil/buss eller
båt) eller att den kan erbjudas i form av direktflyg eller indirekta flygningar, dvs. flygningar där en
mellanlandning ingår. Kommissionen skiljer dessutom mellan ”tidskänsliga” (affärsresenärer) och ”icke-
tidskänsliga” (fritidsresenärer) kunder.

Enligt avtalet tillerkänns Lufthansa den exklusiva rätten att bedriva flygningar på nästan alla linjer mellan
London/Manchester å ena sidan och tyska flygplatser å den andra. På samman sätt får SAS exklusiv rätt
till trafiken mellan London/Manchester och de skandinaviska länderna. Denna begränsning befanns vara
problematisk för London–Frankfurt-marknaden som, med sina 2,1 miljoner O&D-passagerare år 1999,
är en av de livligaste i Europa. Kommissionen drog slutsatsen att det faktum att bmi upphört att flyga på
linjen London–Frankfurt utgör en märkbar begränsning av konkurrensen både på marknaden för icke-
tidskänsliga passagerare och den för tidskänsliga kunder.

I den analys som gjordes med utgångspunkt i artikel 81.3 drog kommissionen slutsatsen att i effektivi-
tetsvinst- och konkurrenshänseende är de sammantagna effekterna av avtalet positiva. Det medför en
omorganisation och utbyggnad av parternas befintliga nätverk. Avtalet ger Lufthansa och SAS möjlighet
att konkurrera om den brittiska inrikestrafiken liksom om trafik mellan Förenade kungariket och Irland
samt att befordra passagerare från alla orter i Star-nätverket till regionala destinationer i Förenade
kungariket. Avtalet innebär dessutom en ökad nätverkskonkurrens. Till följd av avtalet kunde bmi börja
erbjuda nya flygningar mellan London och Barcelona, Lissabon, Madrid, Milano och Rom. På en del av
dessa linjer, exempelvis på linjen London–Barcelona/Madrid, verkade bara en allians innan bmi inledde
sina flygningar. Avtalet skapar därför konkurrens mellan dessa aktörer med tidigare helt dominerande
ställning och Star-alliansen på sådana linjer (67).

Dessa konkurrensfrämjande effekter kommer att leda till fördelar för konsumenterna eftersom de
kommer att få ett bredare urval av flygningar till fler destinationer, bättre förbindelser och bekväma
tidtabeller och direkta resor utan uppehåll. Trots dessa positiva delar befarade kommissionen dock att

¥65∂ För tjänster som inte omfattas av detta trepartsavtal samordnar parterna sin verksamhet enligt separata bilaterala
alliansöverenskommelser som slutits mellan bmi och SAS respektive bmi och Lufthansa.

¥66∂ Jfr kommissionens beslut av den 11 augusti 1999 (KLM-Alitalia, EGT C 96, 5.4.2000).
¥67∂ Mot bakgrund av att bmi innehar ett avsevärt antal ankomst- och avgångstider på Heathrow gör avtalet det också möjligt

för Star-alliansen att göra Heathrow till ett andra nav. När bmi går med i Star-alliansen skapas därför konkurrens mellan
Star-alliansen och British Airways’ Oneworld Alliance.
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avtalet kunde leda till att konkurrensen undanröjdes på marknaden för tidskänsliga direktflygskunder på
linjen London–Frankfurt (68).

Sedan bmi upphörde med sina flygningar återstod endast Lufthansa och British Airways på denna marknad
och till följd av avtalet med bmi blev Lufthansa dominerande på denna marknad. I flygfrekvenshänseende
hade Lufthansa haft en marknadsandel på omkring 63 % på denna marknad. Viktigare var att British
Airways inte kunde öka sin flygfrekvens till följd av bristen på ankomst- och avgångstider på Frankfurts
flygplats. Lufthansa har ensamt 64 % av alla ankomst- och avgångstider vid sitt nav i Frankfurt. Trots
flera förfrågningar kunde British Airways inte få några ytterligare ankomst- och avgångstider i Frankfurt
för att öka sin flygfrekvens på linjen London–Frankfurt. Lufthansas position på Heathrow är däremot
avsevärt starkare till följd av företagets samarbete med bmi. Till följd av detta var Lufthansas enda
kvarvarande konkurrent allvarligt försvagad och det fanns risk att Lufthansa skulle kunde undanröja
konkurrensen på denna marknad.

För att åtgärda kommissionens konkurrensfarhågor inlämnade parterna ett antal åtaganden. De erbjöd
särskilt att lämna ifrån sig ankomst- och avgångstider på Frankfurts flygplats, vilket skulle göra det
möjligt för nytillkomna aktörer att bedriva fyra dagliga flygningar. Om den nya aktören skulle begära att
få en del, men inte alla de fyra paren av ankomst- och avgångstider åtog sig parterna att erbjuda
återstående ankomst- och avgångstider till övriga flygbolag som bedriver flygningar på linjen Frankfurt–
London. Detta skulle göra det möjligt för British Airways att utöka sina flygningar på denna linje och
konkurrera på lika villkor med Lufthansa. Med tanke på Lufthansas position på Frankfurts flygplats
erbjöd sig parterna att till den gemensamma potten återlämna de ankomst- och avgångstider bmi förfogar
över i Frankfurt och som inte övertas av konkurrenter. Detta skulle hindra Lufthansa från att ytterligare
stärka sin position på Frankfurts flygplats till följd av samarbetsavtalet (69).

Genom att godta dessa åtaganden kunde kommissionen säkra samarbetsavtalets sammantagna
konkurrensfrämjande effekter samtidigt som konkurrensen inte undanröjdes på en viktig marknad.
Kommissionen utförde en marknadstest för att bekräfta att de ankomst- och avgångstider som parterna
tillgängliggjorde verkligen skulle övertas av konkurrenter. Dessa ankomst- och avgångstider har
sedermera övertagits av British Airways, vilket utökat detta bolags dagliga flygturer mellan London och
Frankfurt. På basis av dessa åtaganden beslöt kommissionen att inte göra allvarliga invändningar med
avseende på trepartsavtalet om ett gemensamt företag varvid undantaget i artikel 5.3 i förordning nr 3975/87
är tillämpligt under sex år (icke-invändningsförfarandet).

Grand Alliance/Americana Consortium (ärende COMP/D-2/37.982)

I mars beslöt kommissionen att inte göra några invändningar mot ett konsortium som bedriver linjetrafik
varje vecka mellan hamnar i norra Europa till och från hamnar i Nordamerika och Mexiko (70).
Konsortieavtalet anmäldes den 10 oktober 2000. I enlighet med förordningen om tillämpningen av artikel
81.3 i EG-fördraget på linjerederier (konsortier) (71) har kommissionen sex månader på sig från dagen för

¥68∂ De två lågprisbolagen Ryanair och Buzz liksom British Airways säkerställer att parterna inte undanröjer konkurrensen för
en avsevärd del av marknaden för reguljära flygningar för icke-tidskänsliga kunder. 

¥69∂ Alla detaljer gällande dessa åtaganden har offentliggjorts i EGT C 83, 14.3.2001, s. 6.
¥70∂ Avtalsparterna var, å ena sidan Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas Container Line

och P&O Nedlloyd (företag som tillsammans bildar Grand Alliance) och, å den andra, Lykes Lines Limited och Mexican
Line Limited (två dotterbolag till Americana Lines Ltd).

¥71∂ Kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 av den 19 april 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa
grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier), EGT L 100, 20.4.2000, s. 24.
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anmälan att invända mot avtalet. Om kommissionen inte vidtar åtgärder inom denna period undantas det
anmälda avtalet automatiskt för den tid förordningen gäller (dvs. fram till den 25 april 2005).

Slutsatsen i kommissionens undersökning var att konsortiet uppfyllde kriterierna för undantaget enligt
förordningen. Kommissionen fann särskilt att konsortiet fortsatt skulle utsättas för verklig konkurrens
från andra rederier. Avtalet beviljas därför ett undantag fram till den 25 april 2005.

Uefas regler för radio- och TV-sändningar (ärende COMP/C-2/37.576) (72)

Den 20 april 2001 utfärdade kommissionen ett icke-ingripandebesked gällande den ändrade version av
Uefas regler för TV-sändningar av fotboll från juli 2000 (73).

Med början under 2000/2001 års säsong tillåter de nya reglerna för radio- och TV-sändningar nationella
fotbollsförbund att blockera TV-sändningar av fotbollsmatcher inom deras eget territorium under 2â
timme antingen på lördag eller söndag vid tidpunkter som överensstämmer med deras viktigaste
nationella matcher. Detta innebär en avsevärd förbättring både i fråga om räckvidden och förfarandet i
jämförelse med de regler som ursprungligen anmäldes till kommissionen.

De Uefa-regler för radio- och TV-sändningar som ursprungligen inlämnades till kommissionen år 1988
var mycket invecklade och långtgående. De var uppbyggda med ett ”time window”-system som täckte
hela veckan och innehöll bestämmelser om olika tillståndskrav. Tillståndsförfarandet har avskaffats i de
nya sändningsreglerna. Fotbollsförbunden kan därför inte längre godtyckligt inlägga sitt veto mot
sändningar till platser inom deras territorier. Uefa gav också upp undantag för sina egna Uefa-turneringar.
Sålunda föreligger inte längre någon marknadsuppdelning mellan Uefa och de nationella förbunden.

Det 2â timmar långa förbudet skall på lämpligt sätt skydda publiksiffrorna på arenorna från påverkan av
simultana fotbollsutsändningar på TV samtidigt som fotbollsentusiaster som vill se matchen på TV också
får tid på sig att ta sig hem igen från arenorna.

Medan fotbollsklubbarna i högsta grad välkomnar TV-intäkter vill de också skydda publiksiffrorna på
fotbollsarenorna för att bevara stämningen där. I kommissionens beslut i ärendena gällande
sändningsregler beaktas dessa två motstridiga intressen genom att konkurrensreglerna sammanjämkas
med idrottens särskilda egenskaper.

Kommissionen beaktade att nationella matcher i allt högre grad är spridda över flera dagar i veckan och
vid olika tidpunkter. Kombinationen av de olika spelordningarna kommer därför endast undantagsvis att
leda till situationer där programföretag skulle förhindras att sända fotboll från ett visst land och åskådare
från att se matcherna. Kommissionen drog därför slutsatsen att denna effekt inte kan anses vara en
nämnvärd begränsning av konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget och
artikel 53.1 i EES-avtalet.

Kommissionen undersökte även en framväxande marknad för direktuppspelning av fotbollsmatcher via
Internet (Internet-TV), men kom fram till att reglerna för radio- och TV-sändningar för närvarande inte
påtagligt begränsar det tekniska och ekonomiska framåtskridandet inom sektorn. Kommissionen
förbehåller sig dock rätten att ingripa i framtiden om händelser framkommer som antyder att reglerna för
radio- och TV-sändningar blivit ett hinder för utvecklingen av nya Internettjänster.

¥72∂ Se även del I, punkterna 165 och 224.
¥73∂ EGT L 171, 26.6.2001, s. 12.
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Kommissionens beslut gällande Uefas regler för radio- och TV-sändningar påverkar inte bedömningen av
nationella fotbollsförbunds gemensamma försäljning av sändningsrättigheter, som fortfarande undersöks
med utgångspunkt i artikel 81.1 i EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet.

Linjetrafikkonsortium mellan Europa och Karibien (ärende COMP/D-2/38.021)

Kommissionen beslöt även i juni att inte motsätta sig ett ytterligare konsortium som varje vecka bedriver
linjetrafik mellan hamnar i norra Europa och Medelhavet till och från hamnar i Karibien (anmälan den
13 december 2000) (74). Kommissionen kom till slutsatsen att kraven för ett undantag i enlighet med
förordningen om linjerederier (konsortier) var uppfyllda och att konsortiet skulle utsättas för reell
konkurrens från andra linjerederier. Avtalet beviljades därför ett undantag fram till den 25 april 2005.

Intelsat (ärende COMP/37.995)

Den 1 juni 2001 utfärdade kommissionen ett icke-ingripandebesked till Intelsat för dess omstrukturering
från en mellanstatlig organisation till ett affärsdrivande företag (se vidare del I, punkt 133).

Identrus (ärende COMP/37.462) (75)

Den 31 juli godkände kommissionen avtalen mellan ett antal större europeiska och icke-europeiska
banker som skapar ett världsomspännande nätverk (”Identrus”) för certifiering av elektroniska
namnteckningar och andra aspekter avseende e-handelstransaktioner (76).

Pro Europe (ärende COMP/38.051) (77)

Pro Europe grundades av ett flertal nationella förpackningsåtervinningssystem för kontroll av
användningen av varumärket ”Grön punkt” utanför Tyskland, där det kontrolleras av Duales System
Deutschland (DSD). Företaget har ingått huvudlicensavtal med följande förpackningsåtervinningssystem
inom EES: ARA (Österrike), Eco-Emballages (Frankrike), EcoEmbalajes España (Spanien), Valorlux
(Luxemburg), Sociedade Ponto Verde (Portugal), Repak (Irland), FOST Plus (Belgien) och Materialretur
(Norge). Företaget har anmält avtalen till kommissionen.

Pro Europe beskriver sig som ”en möjlighet för deltagarna att verka på sina respektive marknader under
samma varumärke”. Den relevanta marknaden är åtskild från förpackningsåtervinningsmarknaderna och
utgörs av marknaden för administrering av användningen av en symbol för att visa att förpackningen
ingår i ett återvinningssystem eller en återvinningslösning.

Kommissionens analys koncentrerades på huruvida effekterna av avtalet är att 1) avskärma marknaden
för att tillhandahålla tillverkare undantagstjänster (marknaden för system avseende återvinning av
hushållsförpackningsavfall) för system som inte får använda varumärket och/eller 2) förhindra företag
med återvinningsförpliktelser från att använda sig av s.k. egenhantering eller enskilda lösningar inom
vissa länder och/eller 3) otillbörligt uppdela marknaderna längs med riksgränserna.

¥74∂ Avtalsparterna var CMA-CGM SA, A.P. Møller Maersk Sealand, Marfret och Nordana Line.
¥75∂ Se även del I, punkt 132.
¥76∂ EGT L 249, 19.9.2001.
¥77∂ Se även del I, faktaruta 3.



ARTIKLARNA 81, 82 OCH 86 I EG-FÖRDRAGET – ARTIKEL 65 I EKSG-FÖRDRAGET 203

KONK. RAP. 2001

Pro Europe gjorde en del ändringar av sina avtal i enlighet med kommissionens krav. Underlicenser som
huvudlicensgivaren under vissa förhållanden måste bevilja konkurrenterna skall om behov uppstår ha
samma materiella och territoriella räckvidd som huvudlicensen. Pro Europe försäkrade också att
ingenting i avtalen hindrar medlemmarna från att tillåta att förpackningen som ingår i en lösning med
egenhantering får bära varumärket ”Grön punkt”. Pro Europe åtog sig dessutom att ingripa å potentiella
underlicenstagares vägnar om en huvudlicensinnehavare omotiverat skulle avslå en ansökan om en
underlicens. Slutligen förefaller det som om den nuvarande uppdelningen av marknaderna längs med
riksgränserna inte beror på Pro Europe-reglerna utan snarare på de olika nationella regelverken.

Efter ändringarna utfärdades ett icke-ingripandebesked den 28 september 2001.

IATA:s konferenser om frakttaxor (ärende COMP/D-2/36.563) (78)

IATA:s konferenser om frakttaxor är ett forum där lufttrafikföretag i huvudsak möts för att fastställa
frakttaxor. Fram till juni 1997 omfattades detta system av ett gruppundantag enligt kommissionens
förordning (EEG) nr 1617/93 (79), som gjorde det möjligt för europeiska flygbolag att enas om taxor för
fraktbefordran inom EES. Detta gruppundantag upphörde att gälla från och med den 30 juni 1997 genom
kommissionens förordning (EG) nr 1523/96 av den 24 juli 1996 (80).

Kommissionens huvudsakliga skäl att dra in gruppundantaget var att de taxor som fastställdes av
frakttaxekonferenserna föreföll vara mycket högre än marknadens priser och att systemet inte längre
verkade nödvändigt för att ”interlining” (81) skulle fungera inom EES.

Efter indragningen av gruppundantaget anmälde IATA systemet på grundval av rådets förordning (EEG)
nr 3975/87 av den 14 december 1987 (82) och ansökte om ett enskilt undantag. IATA:s huvudargument för
taxekonferenserna var att de underlättade interlining av gods. Frakttaxor som fastställdes av
taxekonferensen användes på grossistnivå för att räkna ut varje lufttrafikföretags ersättning för sin
medverkan vid en interline-transport.

I ett meddelande om invändningar som sändes till IATA i maj 2001 intog kommissionen preliminärt
ståndpunkten att IATA:s frakttaxekonferenser omfattades av artikel 81.1 i EG-fördraget. I analysen som
gjordes med utgångspunkt i artikel 81.3 godtog kommissionen att frakttaxekonferenserna underlättade
tillhandahållandet av ett heltäckande interlining-system. Kommissionen ansåg dock att IATA inte lyckats
visa att detta restriktiva system fortfarande var oumbärligt för att erbjuda kunderna effektiva interlining-
tjänster inom EES.

Taxekonferenssystemet är 55 år gammalt och härstammar från den tid då lufttransportmarknaderna var
strängt reglerade. Den nuvarande regelramen inom EES skiljer sig radikalt från den som gällde vid
inrättandet av IATA:s taxekonferenser. Dessutom håller flygbolagen i EG för närvarande på att bygga upp
världsomspännande nätverk. De använder sig ofta av interlining-trafik med sina allianspartner eller med
andra flygbolag med utgångspunkt i bilaterala avtal.

¥78∂ Se även del I, punkt 143 och följande punkter.
¥79∂ EGT L 155, 26.6.1993.
¥80∂ EGT L 190, 31.7.1996.
¥81∂ Interlining sker när fraktgods transporteras under en del eller hela resan av ett annat flygbolag än det som kunden har avtal

med.
¥82∂ EGT L 374, 31.12.1987.
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Efter meddelandet om invändningar gick IATA med på att upphöra med den gemensamma fraktpris-
sättningen inom EES. Detta innebär konkret att fraktpriser som bestäms individuellt av varje flygbolag i
början av 2002 torde ersätta de som satts gemensamt genom taxekonferenserna.

Till följd av detta beslöt kommissionen att avskriva ärendet. Kommissionen tillsände även IATA en
administrativ skrivelse över ett antal andra administrativa och tekniska lösningar inom fraktsektorn, som
underlättar interlining och som tydligt skiljer sig från centralt bestämda fraktpriser.

2.2 Vertikala avtal

Returpack-PET (ärendena COMP/35.656 och COMP/37.224) 
Returpack Aluminium (ärende COMP/35.658)
Returglas (ärende COMP/35.669)

Den 24 april godkände kommissionen medelst administrativa skrivelser medlemskaps- och operativavtal
för tre konformitetssystem för återvinning av dryckesförpackningar som grundats av svenska bryggerier,
förpackningsföretag och återförsäljare (Svenska Returpack med flera). Dessa tre system inrättades i
Sverige för att fullgöra medlemmarnas återvinningsförpliktelser och för att säkra återvinningen av
dricksflaskor i PET-plast, aluminium och glas, i enlighet med svensk lagstiftning.

Kommissionen konstaterade att den svenska konkurrensmyndigheten beviljat dessa system undantag
enligt den svenska konkurrenslagstiftningen fram till och med utgången av år 2004. Konkurrensverket
ansåg visserligen att kraven på uteslutande användning av komprimering (och därför komprimerings-
maskiner) skulle kunna begränsa konkurrensen, eftersom andra metoder och maskiner utesluts, t.ex.
fragmentering. Likaså ansågs att det faktum att medlemmarna som lämnar systemet inte får använda
förpackningar som tillhörde eller kunde misstas tillhöra systemet kunde vara konkurrenshämmande.
Konkurrensverket fann dock dessa begränsningar vara motiverade och beviljade därför undantagen.

Kommissionen godtog Konkurrensverkets analys och drog slutsatsen att ett undantag kunde beviljas. En
översyn kan göras om marknaden förändras och i all synnerhet sedan de nationella undantagen upphört
att gälla.

Yves Saint Laurent (ärende COMP/F-1/36.533)

Den 16 maj beviljade kommissionen i ett avskrivningsbesked enskilt undantag för det selektiva distribu-
tionssystem som drivs av företaget Yves Saint Laurent Parfums (YSLP) för lyxprodukter inom parfym,
smink och skönhetsvård (83). YSLP:s selektiva distributionsavtal uppfyllde även undantagsvilloren i
förordning (EG) nr 2790/99 (84) om gruppundantag som sedan den 1 juni 2000 kan omfatta avtal om
selektiv distribution.

Främst ger YSLP auktoriserade detaljhandlare som redan driver ett fysiskt försäljningsställe tillstånd att
även sälja produkterna via Internet. Däremot ställer YSLP kvalitetskrav vid användning av webbplatser
på Internet för försäljning av företagets lyxprodukter, på samma sätt som för en butik inom ramen för det
selektiva distributionssystemet.

¥83∂ Pressmeddelande IP/01/713, 17.5.2001.
¥84∂ Förordning (EG) nr 2790/99 av den 22 december 1999, EGT L 366, 29.12.1999.
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I riktlinjerna om vertikala begränsningar (85) betonar kommissionen Internets betydelse för EU-
ekonomins konkurrenskraft och uppmuntrar en bred spridning av detta moderna kommunikations- och
marknadsföringsmedel. I all synnerhet anser kommissionen att ett förbud för distributörerna mot
försäljning via Internet – t.o.m. i ett selektivt distributionssystem – är en begränsning av försäljningen till
konsumenterna och att det därför inte omfattas av förordningen.

År 1992 beviljade kommissionen YSLP:s distributionssystem för parfymer ett enskilt undantag med stöd
av artikel 81.3 i EG-fördraget från och med den 1 juni 1991 till och med den 31 maj 1997 (86). I en dom
av den 12 december 1996 (87) fastställde förstainstansrätten till stora delar detta undantagsbeslut. Mot
bakgrund av kommissionens beslutspraxis och förstainstansrättens domar omfattar kommissionens
tillstånd även perioden mellan det att 1992 års beslut upphörde att gälla och ikraftträdandet av den nya
förordningen (EEG) nr 2790/99.

Eco-Emballages (ärende COMP/34.950) (88)

I ett beslut av den 15 juni (89) godkände kommissionen de kontrakt som slutits av det franska företaget
Eco-Emballages SA avseende ett system för selektiv insamling och återvinning av hushållsförpack-
ningsavfall. Beslutet ingår i en grupp av beslut som definierar kommissionens policy inom
återvinningssektorn gällande förpackningsavfall.

Producenter (inklusive distributörer och importörer) av förpackade varor betalar Eco-Emballages ett
ekonomiskt bidrag för att företaget skall ta på sig deras lagstadgade förpliktelser vad gäller förpacknings-
återvinning. Eco-Emballages omfördelar dessa intäkter till lokala myndigheter som är ansvariga bl.a. för
att insamla hushållsavfall inom sina områden. Företagets bidrag avsågs kompensera de lokala
myndigheterna för extra kostnader avseende selektiv uppsamling och sortering av denna avfallstyp. De
lokala myndigheterna säljer sedan det sorterade materialet till industriföretag som återvinner det. Dessa
olika verksamheter utgör de relevanta och påverkade tjänstemarknaderna inom det franska territoriet.

Efter en varning från kommissionen ändrade Eco-Emballages en del av klausulerna i sina kontrakt,
varefter kommissionen ansåg att det inte längre fanns några konkurrensbegränsningar och beviljade ett
icke-ingripandebesked för alla de anmälda avtalen.

De viktigaste förändringarna och åtagandena gällde kontraktens längd och räckvidd och beviljandet av
underlicenser för användning av ”Grön punkt”-logon på förpackningar. Tillverkarna kan nu lämna
systemet efter ett år och i slutet av varje påföljande år. Lokala myndigheter kan också omedelbart avsluta
sina kontrakt med systemet, medan Eco-Emballages måste fullfölja kontraktet under hela den sexåriga
löptiden såvida kommunen inte gör sig skyldig till försummelser. Tillverkarna får nu sluta ett kontrakt för
alla eller endast några av sina förpackningar och de lokala myndigheterna får sluta ett kontrakt för alla
eller endast en del av det förpackningsavfallsmaterial som de samlar in, dvs. för en del eller alla
kategorier av glas, papper/kartong, metall och plast.

Eco-Emballages gick också med på att erbjuda möjligheten att använda ”Grön punkt”-logon till alla med
legitima behov att använda denna symbol för att bedriva affärsverksamhet. En liten konkurrent, Adelphe,

¥85∂ Kommissionens meddelande 2000/C 291/01, punkt 51, EGT C 291, 13.10.2000.
¥86∂ Kommissionens beslut av den 16 december 1991 (33.242 Yves Saint Laurent Parfums), EGT L 12, 18.1.1992, s. 24.
¥87∂ Mål T-19/92 Groupement d’achat Edouard Leclerc mot kommissionen, förstainstansrättens dom av den 12 december 1996,

REG 1996, II-1851.
¥88∂ Se även del I, faktaruta 3.
¥89∂ EGT L 233, 31.8.2001, s. 37.
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har av Eco-Emballages erhållit en underlicens för användning av varumärket ”Grön punkt” i sitt system
och andra potentiella konkurrerande system skulle också kunna få en underlicens. Vidare gick Eco-
Emballages med på att också bevilja sådana underlicenser till företag som önskar individuella
arrangemang för en del eller alla sina förpackningar samtidigt som de utnyttjar tjänsterna från ett
kollektivt system för återstoden antingen i Frankrike eller i ett annat land. Detta gör det möjligt för en
sådan underlicensinnehavare att använda samma förpackningar med Grön punkt samtidigt som man
endast betalar för det i den utsträckning som tjänsterna i undantagssystemet också utnyttjas.
Återvinningsresultaten från det andra systemet eller en egenhanteringslösning måste dock vara
jämförbara med de som krävs av kollektiva system.

Visa Internationals kontokort (ärende COMP/29.373)

Den 9 augusti fattade kommissionen med stöd i artikel 81 i EG-fördraget beslut i ärendet Visa
International (90) (för ytterligare detaljer se del I, punkt 200 och följande punkter).

Duales System Deutschland (DSD) (ärende COMP/34.493 — positivt beslut) (91)

I ett beslut av den 17 september (92) utfärdade kommissionen ett icke-ingripandebesked med avseende på
DSD:s anmälda stadga samt garantiavtal och vidare beviljades undantag för serviceavtalen.

Kommissionens två främsta konkurrensfarhågor beträffande tidigare system för uppsamling och
återvinning av förpackningsavfall gällde insamlingsföretagens fria marknadsföring av returvaror och
längden på serviceavtalen. Ytterligare ett framträdande konkurrensproblem var i detta ärende den
obegränsade tillgången för DSD:s konkurrenter till DSD-insamlingsföretagens uppsamlingsinfrastruktur.

DSD ingick service- och garantiavtal som ursprungligen föreskrev att ett insamlingsföretag inte självt
hade rätt att marknadsföra det uppsamlade materialet. Kommissionen invände mot denna inskränkning
eftersom den gjorde det möjligt för DSD och garantiföretagen att etablera sig själva som starka och till
och med dominerande returråvaruleverantörer och förhindrade insamlingsföretag från att marknadsföra
material i konkurrens med varandra. DSD har dock sedermera avskaffat denna inskränkning utom för
plast, där insamlingsföretaget måste överföra det uppsamlade plastavfallet till ett garantiföretag som väljs
av DSD p.g.a. negativa marknadspriser.

Det faktum att det i de serviceavtal som slöts för upp till 15 år föreskrivs att endast ett insamlingsföretag
utses till DSD:s exklusiva partner per administrativat distrikt utgjorde en begränsning av konkurrensen
enligt artikel 81.1 i EG-fördraget, eftersom inhemska och utländska insamlingsföretags tillgång till den
relevanta marknaden hämmas. Kommissionen undersökte huruvida denna typ av långfristiga exklusiva
avtal verkligen behövdes. Resultatet av kommissionens ekonomiska analys talade för att insamlings-
företagen skulle ha tillräckligt med tid för att uppnå en ekonomiskt tillfredsställande avkastning på sina
investeringar om serviceavtalen skulle löpa fram till utgången av 2003. Kommissionen informerade de
anmälande parterna om dessa slutsatser, varefter de anmälde serviceavtal i enlighet därmed.
Kommissionen beviljade därför ett undantag till och med år 2003.

Längden på serviceavtalen är nära kopplad till tillgången till uppsamlingsinfrastrukturen. Den relevanta
marknaden för uppsamling och sortering av förpackningsavfall hos hushållen karakteriseras av specifika

¥90∂ EGT L 293, 10.11.2001.
¥91∂ Se även del I, faktaruta 3.
¥92∂ EGT L 319, 4.12.2001, s. 1.
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villkor på utbudssidan (nätverksfördelar, konsumenternas avfallsvanor, begränsningar vad gäller
installering av avfallskärl), vilket gör att det i många fall är omöjligt eller ekonomiskt olönsamt att
fördubbla den befintliga uppsamlingsinfrastrukturen hos hushållen. Därför är obegränsad tillgång till
uppsamlingsfaciliteterna en förutsättning för konkurrens på den efterföljande marknaden för organisation
av uppsamling och återvinning av använda konsumtionsförpackningar. Insamlingsföretagen äger dessa
faciliteter och det finns inte någon bestämmelse i de anmälda serviceavtalen som hindrar insamlings-
företagen från att erbjuda dessa faciliteter till DSD:s konkurrenter. Mot bakgrund av den avgörande
konkurrensmässiga betydelsen av obehindrad tillgång till uppsamlingsinfrastrukturen ansåg
kommissionen det vara nödvändigt att foga ett antal villkor till beslutet för att se till att konkurrensen på
de relevanta marknaderna inte begränsas. I november 2001 överklagade DSD dessa villkor hos förstain-
stansrätten.

Porsche (ärende COMP/F-2/37.886) (93)

Den tyska sportbilstillverkaren Porsche AG anmälde sina nya distributionsavtal för grossist- och
detaljförsäljning av Porsche-bilar. Dessa standardavtal innehåller bestämmelser om selektiv och exklusiv
distribution av nya Porsche-bilar och reservdelar och innefattar en skyldighet för alla Porsche-
återförsäljare att erbjuda kundservice i enlighet med Porsches normer.

Kommissionen kom fram till att de nya avtalen begränsar konkurrensen på sportbilsområdet i märkbar
omfattning, i synnerhet på grund av kombinationen av exklusiv och selektiv distribution med exklusiva
leverans- och inköpsförpliktelser, konkurrensklausulerna som tvingar Porsche-återförsäljare som vill
sälja andra märken att göra detta under en separat juridisk person, med separat ledning och i separata
visningsrum på ett sätt som gör att en sammanblandning av märkena undviks och på grund av andra
begränsningar. Efter vissa modifikationer av avtalen drog kommissionen slutsatsen att de ändrade
distributionsavtalen kunde omfattas av gruppundantaget i förordning (EG) nr 1475/95 om försäljnings-
och serviceavtal för motorfordon (94). En av ändringarna avsåg de försäljningsmål som sattes upp
tillsammans med Porsche-återförsäljarna: målen kommer att inkludera all försäljning utan avseende på
köparens hemvist. Denna ändring är viktig för att främja gränsöverskridande handel inom den
gemensamma marknaden. En annan ändring gällde försäljning via Internet som Porsche-återförsäljarna
nu får göra om konsumenten önskar detta. Dessutom har Porsche förtydligat att företaget kommer att ge
alla oberoende reparationsverkstäder icke-diskriminerande tillgång till all teknisk information. Efter
dessa ändringar avslutades ärendet med en administrativ skrivelse.

Fédération Internationale de l’Automobile – FIA (ärende COMP/35.613) och
FIA:s världsmästerskap i Formel 1 (ärende COMP/36.638) (95)

Denna undersökning avsåg flera ärenden om arrangemang av bilsportevenemang och hur dessa utnyttjas
kommersiellt.

Den 22 juli 1994 anmälde FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) sina regler till
kommissionen. Därefter anmäldes också avtalet mellan FIA och International Sportsworld
Communicators Ltd (ISC) om marknadsföringen av sändnings- och medierättigheter till vissa FIA-
mästerskap (utom Formel 1) (96). De kommersiella villkoren avseende FIA:s världsmästerskap i Formel 1

¥93∂ Se även del I, punkt 185.
¥94∂ EGT L 145, 29.6.1995, s. 25.
¥95∂ Se även del I, punkt 221 och följande punkter.
¥96∂ Ärende COMP/35.613.
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anmäldes för sig (97) av FIA och Formula One Administration Limited (FOA är innehavare av de
kommersiella rättigheterna till detta mästerskap) den 5 september 1997.

År 1997 och 1998 mottog kommissionen tre klagomål mot anmälningarna. Klagomålen inlämnades av
1) AE TV Co-operation GmbH (98), ett TV-bolag vars klagomål främst rörde European Truck Racing
Cup, 2) GTR Organisation (99) som arrangerade och marknadsförde en internationell serie för GT-bilar.
Alla tre klagomålen drogs sedermera tillbaka och ärendet avskrevs.

Ärendena gällde följande tjänster och produkter: a) arrangemang av gränsöverskridande
motorsportserier, b) marknadsföring av sådana serier, c) certifiering/licensiering av arrangörer och
deltagare i motorbilsportevenemang, d) sändningsrättigheterna för FIA:s världsmästerskap i Formel 1.

Den 29 juni 1999 utfärdade kommissionen ett meddelande om invändningar enligt vilket FIA befann sig
i en ”intressekonflikt” eftersom organisationen utnyttjade sina befogenheter att införa regler för att hindra
arrangemang av lopp som konkurrerade med de evenemang som marknadsfördes eller arrangerades av
FIA (dvs. de evenemang som FIA fick intäkter ifrån). Kommissionen invände dels mot att FIA gjorde
anspråk på TV-rättigheter till motorsportserier som organisationen auktoriserade och dels mot vissa
klausuler i Concorde-avtalet rörande arrangemang och genomförande av FIA:s världsmästerskap i Formel 1
samt röstningsstrukturen för kontrollen av detta genom hänvisning till andra avtal, kontrakt och FIA-regler.
Slutligen föreföll vissa av de anmälda kontrakten strida mot artikel 81 och/eller artikel 82 i EG-fördraget
eftersom de reste ytterligare hinder mot potentiella nytillträdande aktörer: promotoravtalen förhindrade
banor som används för Formel 1 från att användas för lopp som kunde konkurrera med Formel 1 under en
period på tio år, Concorde-avtalet förhindrade lagen från att tävla i andra serier som är jämförbara med
Formel 1, avtalen med TV-bolagen för utsändningar av Grand Prix innehöll ekonomiska straffavgifter om
dessa visade motorsport som konkurrerade med Formel 1-serier. Vissa avtal mellan FOA och TV-bolagen
föreföll begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 81 i EG-fördraget genom att tillerkänna
den sistnämnde ensamrätt inom sina territorier för överdrivet långa tidsperioder.

Den 26 april 2000 inlämnade FIA och FOA flera förslag till avsevärda modifieringar av de anmälda
bestämmelserna för att åtgärda de problem som kommissionen påpekat i meddelandet om invändningar.

Modifikationerna hade följande mål:

— Att fullständigt dela upp de kommersiella och regelrelaterade funktionerna i förhållande till FIA:s
världsmästerskap i Formel 1 och FIA:s världsmästerskap i rally förutsatt att nya avtal har föreslagits
där det kommersiella utnyttjandet av dessa mästerskap sker på rent affärsmässig grundval.

— Att förbättra insynen i beslutsfattandet och överklagandeförfaranden samt att skapa större ansvarighet.

— Att garantera tillgången till motorsporten för alla personer som uppfyller de relevanta säkerhets- och
rättvisekriterierna.

— Att garantera FIA:s godkännande av alla evenemang som uppfyller vissa säkerhets- och
sportkriterier och se till att möjligheten att överklaga till externa instanser inte begränsas.

— Att ändra längden på avtal för okodade sändningar från FIA:s världsmästerskap i Formel 1.

¥97∂ Ärende COMP/36.638 – FIA/FOA.
¥98∂ Ärendena COMP/36.520 och COMP/37.319.
¥99∂ Ärende COMP/36.776.
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De föreslagna förändringarna av regelramen och de kommersiella villkoren förefaller enligt
kommissionen innebära tillräckliga strukturella åtgärder som minimerar risken för framtida missbruk och
bildar grundvalen för ett sunt konkurrensklimat för de ekonomiska verksamheter som är kopplade till
motorsport. Förändringarna föranledde kommissionen att den 13 juni 2001 offentliggöra ett
tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning 17 (100).

Den 29 oktober 2001 avslutade kommissionen sin undersökning genom att utfärda administrativa
skrivelser och därefter publicerades ett förklarande pressmeddelande (101). Kommissionen kommer noga
att undersöka alla förändringar av de kommersiella intressena för ägarna av världsmästerskapet i
Formel 1 för att avgöra huruvida dessa modifikationer negativt påverkat TV-marknaderna i senare led.

Kommissionen anser att denna lösning garanterar de sportintresserade okodad TV-täckning av populära
lopp och stränga säkerhetsnormer i hela EU. Sporten kommer att utvecklas inom en gemensam regelram
som gynnar etablerandet av flernationella serier inom EU. Slutligen kommer också kunderna att dra nytta
av en ökad variation av motorsportsevenemang eftersom arrangörer och banägare kommer att vara fria att
inbjuda serier som inte är etablerade inom EU.

3. Förlikningar

Bankavgifter för växling av valutor från euroområdet — Belgien, Finland, 
Portugal, Irland, Nederländerna och Tyskland
(ärendena COMP/E-1/37.787, COMP/E-1/37.788, COMP/E-1/37.789, 
COMP/E-1/37.790, COMP/E-1/37.791 och COMP/E-1/37.919)

Genom införandet av euron den 1 januari 1999 fastställdes oåterkalleligen växlingskursen för de elva
(efter den 1 januari 2001 tolv) EU-valutor som ingår i Ekonomiska och monetära unionen, varvid
skillnaden mellan dessa valutors köp- och säljkurs avskaffades och därigenom en av bankernas
inkomstkällor.

Kort efter detta datum mottog kommissionen klagomål från konsumenter med påståenden om att vissa
banker kollektivt hade fastställt sina avgifter för växling av valutor från euroområdet.

Priskarteller utgör allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen, oavsett om de syftar till att hålla
priserna på en konstgjort hög nivå eller till att minimera en prisnedgång. Varje bank bör var för sig
fastställa storleken på sina växlingsavgifter. De får inte gemensamt enas om dessa avgifter. En sådan
praxis utgör till sin natur en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna och bestraffas strängt av
kommissionen.

För att kunna fastställa alla relevanta fakta gällande eventuella konkurrenshämmande avtal eller
samordnade förfaranden utförde kommissionen flera oaviserade inspektioner i ett antal banker och
begärde information av de flesta bankerna i euroområdet.

Under dessa undersökningar samlade kommissionen belägg för att vissa nationella grupper av banker
eventuellt stod i maskopi med varandra för att bibehålla växlingsavgifterna på vissa nivåer för att
minimera förlusterna förorsakade av införandet av euron. På grundval av dessa belägg inledde

¥100∂ EGT C 169, 13.6.2001, s. 5.
¥101∂ Pressmeddelande IP/01/1523, 30.10.2001.
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kommissionen år 2000 ett förfarande mot ett stort antal banker och växlingsbyråer i sju medlemsstater
(Österrike, Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna och Portugal).

För att avsluta kommissionens anti-trustförfarande tog dock vissa banker under förfarandets lopp (april
till juli 2001) initiativ till att lämna unilaterala förslag till kommissionen. Dessa innehöll 1) en avsevärd
sänkning av avgifterna på växling av sedlar från euroområdet och 2) avskaffande av dessa avgifter senast
i oktober 2001, åtminstone vid köptransaktioner som görs av kontoinnehavare.

Med hänsyn till den exceptionella omständigheten att den aktuella marknaden, dvs. växling av sedlar från
euroområdet, kommer att försvinna till följd av införandet av euron i januari 2002 och att de inlämnade
förslagen var godtagbara, beslöt kommissionen att avsluta sitt kartellförfarande mot fler än femtio banker
i Belgien, Finland, Irland, Nederländerna, Portugal och mot en del banker i Tyskland.

Kommissionen ansåg att den föreslagna förändringen av bankernas affärsmetoder innebar att
överträdelserna skulle upphöra. Kommissionens beslut att avsluta förfarandena i allmänhetens intresse
fattades i syfte att ge direkta och omedelbara fördelar för konsumenterna.

Konsumenterna har verkligen gjort stora vinster sedan maj 2001 på den stora sänkningen av växlingsav-
gifterna för sedlar från euroområdet och under det sista kvartalet av 2001 på att de helt tagits bort.
Dessutom underlättades införandet av eurosedlar och -mynt den 1 januari 2002 av denna åtgärd.

Dessa ärenden visar tydligt den viktiga roll som konsumenterna spelar, både som de som försvarar och
som drar mest nytta av att de konkurrenspolitiska åtgärderna verkligen genomförs. Konsumenterna och
konsumentorganisationerna kan stärka sin viktiga funktion på konkurrensområdet genom att vara alerta
och spela en aktiv roll när det gäller att upptäcka olaglig hemlig samverkan.

Corrib (ärende COMP/E-3/37.708)

Kommissionen avslutade sin undersökning avseende det irländska Corrib-gasfältet sedan Corribs ägare
beslutat att dra tillbaka sin ansökan om ett undantag för att gemensamt kunna marknadsföra gas som
producerats vid Corrib (102). Detta kommer att ge gaskonsumenterna på Irland ett större urval av
gasleverantörer.

Corrib-gasfältet upptäcktes nyligen utanför Irlands västkust. Fältet förklarades kommersiellt bärkraftigt
av ägarna och kommer att bli Irlands enda inhemska gasfält under kommande år efter slutexploateringen
av det befintliga gasfältet vid Kinsale, såvida inte nya upptäckter görs.

År 1999 ansökte Corribs ägare Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Norge) och Marathon
(Förenta staterna) om ett undantag för att gemensamt marknadsföra gas som producerats vid Corrib för
de första fem produktionsåren. Företagen menade att en gemensam marknadsföring skulle behövas för
att balansera det tidigare helt dominerande irländska energiföretagets utjämnande marknadsinflytande.
Dessa är Bord Gais Eirean (BGE), det statligt ägda gasbolaget, och Electricity Supply Board (ESB), det
statligt ägda elektricitetsbolaget som använder stora mängder gas för elektricitetsproduktion.

Kommissionen erkänner visserligen BGE:s och ESB:s starka marknadsställning men pekade ändå på ett
antal konkurrensproblem. Kommissionen ifrågasatte särskilt huruvida en gemensam marknadsföring
medför de ekonomiska fördelar som krävs enligt EG:s konkurrenslagstiftning. Härvidlag beaktade

¥102∂ Pressmeddelande IP/01/578, 20.4.2001.
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kommissionen också att den pågående liberaliseringsprocessen inom gassektorn kommer att göra att ett
ökande antal gaskonsumenter fritt kan välja mellan leverantörerna. På Irland, som karaktäriseras av en
snabb tillväxt av sina energimarknader, återfinns bland dessa kunder redan elproducenter och
energiintensiva industrikonsumenter.

Corrib-partnerna hade avstått från att införa bestämmelserna för en gemensam marknadsföring och drog
tillbaka sin undantagsansökan sedan kommissionen pekat på konkurrensproblemen. Kommissionen
beslöt därför att avsluta sin granskning. Ärendet är ännu ett exempel på kommissionens generella policy
att inte längre godta gemensam försäljning inom gassektorn, såvida det inte finns tvingande skäl.

Marathon (ärende COMP/E-3/36.246)

Kommissionen avgjorde Marathon-ärendet med det tyska gasföretaget Thyssengas sedan företaget gjort
åtaganden som effektiviserade åtkomsten till Thyssengas ledningsnätverk (103). Marathon-ärendet gäller
vissa europeiska gasbolags, bl.a. Thyssengas, påstådda gemensamma vägran att ge åtkomst till kontinen-
taleuropeiska gasledningar. Ärendet initierades efter ett klagomål från den norska gastillverkaren
Marathon. Klagomålet drogs senare tillbaka efter en affärsmässig förlikning mellan parterna.
Kommissionen beslöt dock att det låg i gemenskapens intresse att fortsätta undersökningen.

Av de företag som berördes av undersökningen lade Thyssengas – det minsta av de europeiska aktörerna
– fram omfattande förslag som syftade till att effektivisera åtkomsten till företagets nätverk. Thyssengas
åtaganden berör fem områden.

— När det gäller balanseringen åtog Thyssengas sig att bistå befraktarna att undvika höga obalansavgifter
genom att införa ett kostnadsfritt online-balanseringssystem som begränsar obalanserna mellan
nominella och faktiska leveranser. Thyssengas erbjöd också ett s.k. utvidgat balanseringssystem som
ökar befraktarnas flexibilitetsmarginal från 15 % till 25 %. Dessutom kan befraktare kompensera
obalanser under de följande månaderna antingen in natura (t.ex. extra leveranser av gas) eller genom att
byta obalanser med andra kunder eller genom att betala för obalansen.

— Thyssengas åtaganden vad gäller handel med kapacitetsrättigheter utgjorde ett första steg mot
framväxten av en sekundär marknad, där innehavare av kapacitetsrättigheter kan handla med
rättigheter som erhållits från gasledningarnas ägare. Viktigt är också att notera att Thyssengas erbjöd
transportkontrakt med kort löptid – så lite som en dag – och tillät flera befraktare att knyta samman
olika transportkontrakt, och därigenom minska kostnaderna.

— Beträffande hanteringen av överbelastning åtog Thyssengas sig att införa en ”use it or lose it”-
princip för den egna gashandelsavdelningens kapacitetsreservationer. Detta åtagande innebär att
tredje part är berättigad att på begäran utnyttja oanvänd transportkapacitet som ursprungligen bokats
av Thyssengas handelsavdelning på giltigt sätt. Thyssengas åtog sig också att erbjuda avbrytbara
kontrakt, vilket vanligtvis medför fortlöpande transport, såvida inte någon händelse förorsakar ett
avbrott, t.ex. ett temperaturfall.

— För att förbättra insynen i åtkomstsystemet utfäste sig Thyssengas att publicera en detaljerad karta
på sin webbplats på Internet som visar tillgänglig kapacitet vid de huvudsakliga ingångspunkterna i
Thyssengas ledningssystem. På samma sätt åtog sig Thyssengas att skapa ett datorsystem som på ett
förenklat sätt gör det möjligt för befraktare att få information om Thyssengas överföringstariffer.

¥103∂ Pressmeddelande IP/01/1641, 23.11.2001.
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— Slutligen gjorde Thyssengas ett åtagande om att förbättra sin handläggning av
åtkomstansökningar. Företaget lovade alltså att ta fram standardformulär och kontrakt och att
begränsa de skäl som motiverar en vägran att bevilja åtkomst till företagets ledningar. Detta ökar
planeringssäkerheten, minskar transaktionskostnaderna och förhindrar fall där företag vägras
åtkomst till nätverket.

Thyssengas åtaganden trädde – med vissa undantag – i kraft den 1 december 2001. De kommer att gälla
till juli 2005. Under denna period övervakas åtagandena av en förvaltare, som rapporterar regelbundet till
kommissionen. En icke-konfidentiell version av åtagandena har publicerats på Thyssengas Internet-
webbplats (www.thyssengas.de).

Eftersom åtagandena förväntas innebära en förbättring av gasöverföringsmarknaden i Tyskland beslöt
kommissionen att lägga ned Marathon-ärendet så länge åtagandena respekterades. Kommissionen tog
härvid också hänsyn till Thyssengas marknadsställning och bidrag till den påstådda överträdelsen.

Länk mellan Förenade kungariket och Frankrike (ärende COMP/E-3/38.015)

Sedan kommissionen uttryckt sina farhågor gick de företag som driver den undervattenskabel för
elektricitet som länkar samman Förenade kungariket och Frankrike med på att ge tillgång till den
infrastruktur som används för elexport och -import mellan de två länderna.

Det finns bara en undervattenslänk mellan Förenade kungariket och Frankrike. Den har en sammanlagd
kapacitet på 2 000 megawatt (MW) i vardera riktningen och ägs gemensamt av Englands och Wales
systemansvariga för överföringssystemet, National Grid samt franska EDF/RTE. Länken mellan
Förenade kungariket och Frankrike har drivits på helt kommersiell basis sedan 1986. Driftskostnaderna
tas inte ut genom överföringsavgifter utan endast genom den användningsavgift som erläggs.

I praktiken hade utnyttjandet av länken exklusivt reserverats för EDF för export till Förenade kungariket
enligt ett befintligt avtal som reglerar skötseln av länken som löpte ut i mars 2001.

Överföringssystemets båda systemansvariga bad om kommissionens åsikt innan de enades om nya regler
för handläggning och fördelning av kapaciteten i undervattenskabeln sedan de gamla reglerna upphört att
gälla. Sedan kommissionen lämnat sina synpunkter beslöt de att öppna tillgången till länken, utan att
lämna någon reserv för något särskilt företag. Efter detta har kapacitet utbjudits genom anbudsförfarande.
Detta nya system infördes i början av 2001. Resultatet av anbudsförfarandet har också offentliggjorts.

Det franska överföringssystemets systemansvarige såg också över systemet för överföring av elektricitet i
Frankrike i syfte att se till att förfaranden och längd på överföringsrättigheterna är förenliga med
överföringsrättigheterna via länken. Till följd härav hindras inte längre operatörer etablerade i andra
kontinentala medlemsstater som vill överföra elektricitet till Förenade kungariket via länken mellan
Förenade kungariket och Frankrike av någon restriktiv tilldelning av överföringsrättigheter i Frankrike. På
samma sätt erbjöd det franska överföringssystemets systemansvarige att överföringsrättigheter från Spanien
skulle motsvara kapacitet som fördelats genom auktioner av den spansk-franska länkens kapacitet. Slutligen
kommer överbelastningskostnader och -förluster i Frankrike att bestridas av EDF/RTE.

Enligt kommissionen skulle alla begränsningar i tilldelningen av överföringsrättigheter eller
diskriminerande behandling ha stridit mot EU:s konkurrenslagstiftning, eftersom detta kan jämställas
med ett potentiellt missbruk av dominerande ställning (artikel 82 i EG-fördraget). Att bevilja en prioriterad
överföringsrättighet som gynnar ett särskilt företag skulle ha gjort det möjligt för detta företag att kringgå
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reglerna för tilldelning av kapacitet som är tillämpliga på övriga marknadsoperatörer. Detta skulle ha
betraktats som diskriminerande behandling av den systemansvarige för överföringssystemen, som
innehar en dominerande ställning på marknaden för överföring av elektricitet mellan kontinenten och
Förenade kungariket, en väsentlig del av den gemensamma marknaden. En dylik diskriminering skulle ha
placerat dessa övriga operatörer i en konkurrensmässigt sämre position jämfört med EDF.

4. Sammanfattning av beslut som fattats av gemenskapens domstolar

NALOO (ärende COMP/E-3/35.821)

Kommissionen vände sig till EG-domstolen och överklagade förstainstansrättens dom i målet T-89/98,
NALOO mot kommissionen. Denna dom från februari 2001 ogiltigförklarade ett kommissionsbeslut från
maj 1998 om att avvisa ett klagomål från National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO).

NALOO hade redan år 1990 inlämnat ett första klagomål till kommissionen på grundval av artiklarna 63
och 66.7 i EKSG-fördraget gällande den brittiska kolmarknaden. NALOO påstod i huvudsak att Central
Electricity Generating Board och British Coal Corporation (BCC) dels tillämpat diskriminerande
prissättning och dels otillbörliga procentavgifter för kol som utvunnits på licens av dess medlemmar.
Detta klagomål avvisades genom ett beslut av kommissionen 1991. Beslutet överklagades av
klagandeparten men fastställdes av förstainstansrätten.

År 1994 inlämnade NALOO ett andra klagomål i princip gällande samma fråga som i det första
klagomålet. NALOO begärde ett kommissionsbeslut för fakta avseende perioden 1973–1990 som
därefter skulle göra det möjligt för företaget att få skadestånd i domstol. Kommissionen avvisade såsom
ovan nämnts det sistnämnda klagomålet 1998.

Kommissionen överklagade den 25 april 2001 förstainstansrättens dom om att ogiltigförklara
kommissionens beslut från 1998. Var och en av de tre parterna, BCC, International Power och PowerGen,
överklagade också. Överklagandet var fortfarande under behandling i juni 2002.

British Sugar (ärende IV/33.708), Tate&Lyle (ärende IV/33.709), Napier Brown 
(ärende IV/33.710) och James Budgett & Son (ärende IV/33.711)

Efter överklaganden från tre av parterna fastställde förstainstansrätten i sin dom av den 12 juli 2001 (104)
kommissionens beslut, förutom en minskning av böterna för företaget Tate&Lyle (för detaljer se del I,
punkterna 71–74).

Asia Motor France SA (ärende COMP/F-2/33.014)

EG-domstolen gick i sitt beslut (105) på samma linje som förstainstansrätten som i en dom i målet Asia
Motor France IV (106) fastställt kommissionens beslut om att avvisa ett klagomål mot bakgrund av nya
omständigheter, sedan två tidigare beslut i detta hänseende ogiltigförklarats (107) (för ytterligare detaljer
se del I, punkterna 186–187).

¥104∂ Förenade målen T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown mot kommissionen.
¥105∂ Mål C-1/01 P, domstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 september 2001.
¥106∂ Mål T-154/98.
¥107∂ Mål T-7/92 Asia Motor France II; mål T-387/94 Asia Motor France III.
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B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden 
som antagits eller föreslagits av kommissionen

C — Formella beslut enligt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget

1. Offentliggjorda beslut

Titel Datum Offentliggjort

Förslag till nytt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 25.3.2001 KOM(2001) 175, 28.3.2001

Kommissionens beslut av den 23 maj 2001 om 
kompetensområdet för förhörsombud i vissa 
konkurrensförfaranden 23.5.2001 EGT L 162, 19.6.2001, s. 21

Kommissionens förordning (EG) nr 1324/2001 av den 
29 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1617/93 
med avseende på samråd om passagerartaxor samt 
fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser 29.6.2001 EGT L 177, 30.6.2001, s. 56

Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre 
betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt 
artikel 81.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen 22.12.2001 EGT C 368, 22.12.2001, s. 13

Ärende 
nr COMP/ Offentliggjorda beslut Beslutsdatum Offentliggjort

35.141 UPS/Deutsche Post (Deutsche Post I) 20.3.2001 EGT L 125, 5.5.2001, s. 27

37.576 Uefas regler för radio- och TV-sändningar 19.4.2001 EGT L 171, 26.6.2001, s. 12

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 82) 20.4.2001 EGT L 166, 30.6.2001, s. 1

36.957 GlaxoWellcome 8.5.2001 EGT L 302, 17.11.2001, s. 1

34.950 Eco-Emballages 15.6.2001 EGT L 233, 31.8.2001, s. 37

36.041 Michelin 20.6.2001 EGT L 143, 31.5.2002, s. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 EGT L 262, 8.9.2001, s. 4

38.044 NDC Health/IMS Health: Interimistiska 
åtgärder

3.7.2001 EGT L 59, 28.2.2002, s. 18

36.490 Grafitelektroder 18.7.2001 EGT L 100, 16.4.2002, s. 1

37.444 och
37.386

SAS/Maersk
Sun Air/SAS och Maersk Air

18.7.2001
Beslut art. 81 
med böter

EGT L 265, 5.10.2001, s. 15

36.915 DP/BPO (Deutsche Post II) 25.7.2001 EGT L 331, 15.12.2001, s. 40

37.462 Identrus 31.7.2001 EGT L 249, 19.9.2001, s. 12

29.373 Visa International (NDR-aspekter) 9.8.2001 EGT L 293, 10.11.2001, s. 24

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artikel 81) 18.9.2001 IP/01/1279

36.756 Natriumglukonatkartell 2.10.2001 IP/01/1355

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001

37.133 SNELPD/Frankrike (La Poste – Frankrike) 23.10.2001 EGT L 120, 7.5.2002, s. 19

37.512 Vitaminkarteller 21.11.2001 IP/01/1625

37.800 Luxemburgska bryggerier 5.12.2001
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2. Andra formella beslut (108)

2.1 Avvisning av klagomål genom beslut

2.2 Andra ej publicerade beslut

37.614 Interbrew + Alken Maes (Belgiska bryggerier) 5.12.2001

36.604 Citronsyrekartell 5.12.2001 IP/01/1743

37.859 La Poste Hays (De Poste/La Poste – Belgien) 5.12.2001 EGT L 61, 2.3.2002, s. 32

37.027 Zinkfosfatkartell 11.12.2001 IP/01/1797

37.919 Tysk bankkartell 11.12.2001 IP/01/1796

36.212 Kartell på området självkopierande papper 20.12.2001 IP/01/1892

¥108∂ Ännu ej offentliggjort i EGT.

Ärende 
nr COMP/ Namn Beslutsdatum

35.580 Golstein/General Council of the Bar 12.1.2001

37.665 Star/Irish Sun: avslag på klagomål om misstänkt 
underprissättning och missbruk av dominerande ställning 16.1.2001

37.651 ESCO/Finnlines m.fl. 23.1.2001 

36.095 VES-British Government 8.2.2001

36.703 ZTG/Shell 8.2.2001

34.790 Uefa/Canal+ 6.6.2001 

30.846 Ivoclar 14.6.2001

37.827 Suomen Perimistoimistojen Liitto/Finland 23.10.2001

37.916 CAMIF/UGAP+Frankrike 20.12.2001

37.858 Beaud 21.12.2001

Ärende 
nr COMP/ Namn Beslutsdatum

37.689 North Sea Liner Conference
(Beslut om att inte göra invändningar) 21.2.2001

37.982 Grand Alliance/Americana
(Beslut om att inte göra invändningar) 2.4.2001

37.939 P&O/Stena Line 2 
(Undantag, förnyelse)

31.5.2001
IP/01/806, 7.6.2001

38.021 Europe to Caribbean Consortium
(Beslut om att inte göra invändningar) 8.6.2001

37.812 British Midland/Lufthansa/SAS
(Villkorat undantag)

12.6.2001
IP/01/831, 13.6.2001
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D — Ärenden som avslutats med en administrativ skrivelse under 2001

109

Ärende nr 
COMP/ Namn Datum

Typ av
administrativ 
skrivelse ¥109∂

37.697 British Gas 4.1.2001 1
37.929 PPL + NIE 10.1.2001 1
36.572 Shiseido 11.1.2001 1
36.779 RAG 12.1.2001 2
33.338 Christian Dior 12.1.2001 2
34.985 Pool Italiano Assicurazione Rischi Atomici 17.1.2001 1
37.428 Ladbroke+PMU+2 26.1.2001 1
36.557 Biffpack 2.2.2001 2
36.562 Difpak 2.2.2001 2
35.871 Beauté Prestige International 6.2.2001 3
35.985 Kalmar + TIEF 6.2.2001 2
36.935 Volvo Penta + ZF 9.2.2001 1
37.994 Valeo + Ichikoh Industries 9.2.2001 1
37.694 NMG + 1 13.2.2001 1
33.737 Guerlain SA 15.2.2001 3
34.558 Aseguradores Riesgos Nucleares 21.2.2001 1
37.363 Svenska Atomförsäkringspoolen 21.2.2001 1
37.940 CIR+Österreichische Electrizität+1 22.2.2001 1
37.562 EUTELSAT 23.2.2001 1
37.435 CCA/Banque Italiennes 27.2.2001 1
37.298 Renault + GM Europe + 3 28.2.2001 1
37.056 UNESPA 5.3.2001 1
37.873 Maxxium+3 5.3.2001 2
37.548 CCG Centrale für Coorganisation 6.3.2001 1
36.104 Philips+CCETT+6 7.3.2001 1
37.642 Digital Audio Broadcasting (DAB) 7.3.2001 1
36.712 Wastepack 19.3.2001 2
33.803 Eau de Cologne 4711 10.4.2001 3
38.010 PRIMAR 10.4.2001 2
36.460 Fifa Broadcasting Regulations 20.4.2001 1
35.669 Svenska Returglas + 16 24.4.2001 2
35.658 Retursystem 24.4.2001 2
35.656 PET Recycling II 24.4.2001 2
37.368 Toyota + TRW 25.4.2001 1
36.943 Mobil + Akzo + 4 26.4.2001 1
37.224 Svenska Returpack-PET 26.4.2001 2
37.693 Man B&W + JSC 27.4.2001 1

¥109∂ 1 = Icke-ingripandebesked enligt artikel 81.1 eller artikel 82.
2 = Individuellt undantag enligt artikel 81.3.
3 = Överensstämmelse med tillkännagivande/gruppundantag.
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36.533 Yves Saint Laurent 16.5.2001 3

37.810 TKS + Usinor + Voest (Eurostrip) 31.5.2001 3

37.948 Prototum 15.6.2001 1

36.283 Lancaster 15.6.2001 2

34.889 Parfums Azzaro 22.6.2001 3

36.672 Clarins 25.6.2001 3

37.145 MTU + Volvo 26.6.2001 1

35.427 Alcatel Austria + AEG Austria 28.6.2001 1

37.272 Coredeal 4.7.2001 1

37.886 Porsche 11.7.2001 2

37.747 Stockhausen – Rohm + Haas 18.7.2001 1

38.034 Goodyear/Michelin 20.7.2001 1

32.810 Groupement Carte Bleue 20.7.2001 1

37.914 Volvo + Deutz + 2 25.7.2001 1

38.064 Covisint+5 26.7.2001 1

36.951 Stokke+10 31.7.2001 3

38.095 ABI + PPIAB 6.8.2001 1

36.932 Eisai+Pfizer 20.8.2001 2

34.992 Danske Slagterier 20.8.2001 1

38.176 DuBay 22.8.2001 1

37.405 Grundig + 1 23.8.2001 2

34.408 Rochas 26.9.2001 3

38.051 ProEurope 28.9.2001 1

38.143 MPEG LA 2.10.2001 1

34.182 ROC 2.10.2001 3

36.020 Expanscience+5 2.10.2001 3

37.888 Cembureau 3.10.2001 1

35.288 Paco Rabanne 4.10.2001 3

37.991 Wirtschaftskammer Österreich 17.10.2001 1

38.175 ARGE Euro Logistik 17.10.2001 1

33.789 Nina Ricci 24.10.2001 3

35.163 och 
36.638 FIA/FOA 29.10.2001 1, 2

37.995 INTELSAT 9.11.2001 1

37.840 Levantè Global 14.11.2001 1

33.669 Chanel + Diprolux + G. Müller + Luso Helvetica + 4 14.11.2001 3

34.361 Chanel + Harwood Brothers 14.11.2001 3

36.589 Givenchy 14.11.2001 3

37.893 och 
37.894 Ceced 14.11.2001 2

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt 27.11.2001 1

38.192 Cable & Wireless + Acma Parties 29.11.2001 1

37.216 Lancaster Group Coty France 29.11.2001 2

38.091 EUTILIA + 11 5.12.2001 1

38.092 Eudorsia + 5 5.12.2001 1

38.016 Nordiska Satellitaktiebolaget och Modern Times Group 12.12.2001 2

33.366 Lancome 18.12.2001 3
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E — Tillkännagivanden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

1. Offentliggörande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17

2. Tillkännagivanden med uppmaning till berörda tredje parter att lämna synpunkter 
på föreslagna transaktioner

3. ”Carlsberg”-tillkännagivanden om strukturella kooperativa gemensamma företag

33.424 Parfums Paloma Picasso 18.12.2001 3

33.425 Parfums Cacharel 18.12.2001 3

34.912 Giorgio Armani 18.12.2001 3

34.913 Biotherm 18.12.2001 3

34.914 Guy Laroche 18.12.2001 3

34.915 Ralph Lauren 18.12.2001 3

34.916 Helena Rubenstein 18.12.2001 3

31.624A VICHY + 9 19.12.2001 2

37.557 Eurex + 2 21.12.2001 1

Ärende nr COMP/ Namn Offentliggjort

37.747 Stockhausen – Rohm + Haas EGT C 117, 21.4.2001, s. 3

29.373 Visa International (angående multilateral förmedlingavgift) EGT C 226, 11.8.2001, s. 21

38.014 IFPI ”Samsändning” EGT C 231, 17.8.2001, s. 18

37.921 Viking Cable EGT C 247, 5.9.2001, s. 11

37.893 CECED Varmvattenberedare EGT C 250, 8.9.2001, s. 4

37.894 CECED Diskmaskiner EGT C 250, 8.9.2001, s. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd EGT C 323, 20.11.2001, s. 6

37.396 Reviderad TACA EGT C 335, 29.11.2001, s. 12

Ärende nr COMP/ Namn Offentliggörande

37.995 INTELSAT EGT C 9, 12.1.2001, s. 4

38.074 Vodafone EGT C 42, 1.12.2001, s. 11

38.126 BUMA, GEMA, PRS, Sacem EGT C 145, 17.5.2001, s. 2

38.143 MPEG LA+5 EGT C 174, 19.6.2001, s. 6

38.170 REIMS EGT C 195, 11.7.2001, s. 8

38.287 Telenor Broadband Services
AS/Groupe Canal+ SA/Canal+
Télévision AB/Canal Digital AS EGT C 340, 4.12.2001, s. 6

Ärende nr COMP/ Namn Offentliggörande

38.064 DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General Motors 
Corporation/Nissan Motors Co. Ltd/Renault – Covisint EGT C 49, 15.2.2001, s. 4

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola/National 
Grid/Nuon/RWE/Scottish Power/United 
Utilities/Vattenfall – Eutilia EGT L 100, 30.3.2001, s. 14
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F – Pressmeddelanden

38.089 TF6, Série Club EGT C 103, 3.4.2001, s. 7

38.016 Modern Times Group AB och Nordiska Satellitaktiebolaget EGT C 110, 11.4.2001, s. 9

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia

EGT L 122, 24.4.2001, s. 7

38.095 ABI + PPIAB EGT C 132, 4.5.2001, s. 3

38.051 Pro Europe EGT C 153, 24.5.2001, s. 4

38.135 Scottish Power + Northern Electric EGT C 177, 22.6.2001, s. 2

38.176 DuBay + DuPont + Bayer EGT C 185, 30.6.2001, s. 60

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG 
Frankfurt

EGT C 274, 29.9.2001, s. 12

38.264 European Hydro Power (EHP) EGT C 316, 10.11.2001, s. 15

38.207 CNH Global NV och Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd

EGT C 319, 14.11.2001, s. 17

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron EGT C 321, 16.11.2001, s. 11

Referens Datum Ämne

IP/01/1 3.1.2001 Kommissionen befriar Unisource från dess rapporteringsskyldighet enligt 
konkurrenslagstiftningen

IP/01/4 5.1.2001 Överföring av tal via Internet: nytt meddelande från kommissionen

IP/01/4 10.1.2001 Talesmannens uttalande om Adalats överklagande till EG-domstolen

IP/01/30 11.1.2001 Större möjligheter till konkurrens vid elimport i Nordeuropa – ett steg mot en 
inre marknad för el 

MEMO/01/11 19.1.2001 Undersökning av en misstänkt ölkartell i Portugal

IP/01/82 22.1.2001 Kommissionen nöjd med uppgörelsen mellan Ladbroke och franska PMU om 
sändning av franska hästkapplöpningar i Belgien 

IP/01/84 23.1.2001 Nederländska fiskare får rätt att ta i land och sälja fångst i utländska hamnar 
efter ingripande från kommissionen 

MEMO/01/19 24.1.2001 Talesmannens uttalande om diskussioner om transfer av fotbollsspelare

IP/01/120 26.1.2001 Kommissionen välkomnar stegen mot lösning av den långvariga konflikten i 
FIA/Formel 1-ärendet 

IP/01/156 5.2.2001 Kommissionen bedömer preliminärt att avtalen mellan SAS och Maersk Air 
bryter mot konkurrenslagstiftningen

IP/01/181 8.2.2001 Kommissionen offentliggör ett samrådsdokument om IATA-konferenserna om 
passagerartaxor

IP/01/204 14.2.2001 Bilförsäljningens framtid i EU diskuteras vid kommissionens hearing

IP/01/209 14.2.2001 Gemensamt uttalande av kommissionens ledamöter Mario Monti, Viviane 
Reding och Anna Diamantopoulou, Internationella fotbollsförbundets (Fifa) 
ordförande Joseph S. Blatter och Europeiska fotbollsunionens (Uefa) 
ordförande Lennart Johansson

IP/01/225 17.2.2001 Resultatet av tekniska diskussioner med Fifa/Uefa om transfersystem

IP/01/227 19.2.2001 Bilpriserna inom Europeiska unionen: fortfarande inga tydliga tecken på någon 
större prisutjämning

IP/01/249 23.2.2001 Kommissionen avslutar överträdelseförfarande mot produktions- och 
försäljningslicensavtal mellan Philip Morris och Altadis 

IP/01/270 28.2.2001 Diskussioner med Fifa/Uefa om transfersystem

IP/01/314 6.3.2001 Resultatet av diskussionerna mellan kommissionen och Fifa/Uefa om Fifas 
regler för internationell transfer av fotbollsspelare 
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IP/01/320 6.3.2001 Kommissionens ordförande Romano Prodi välkomnar resultatet av 
diskussionerna om transfer av fotbollsspelare 

IP/01/333 8.3.2001 Kommissionen vill få synpunkter på P&O Stena Lines färjetrafik över Engelska 
kanalen

IP/01/341 12.3.2001 Sammankoppling för el mellan Förenade kungariket och Frankrike öppnas, 
vilket ökar möjligheterna till konkurrens

IP/01/342 12.3.2001 Kommissionen drar Luxemburg inför EG-domstolen för att man inte följt 
reglerna om ledningsrätter inom telekommunikationsområdet 

MEMO/01/76 12.3.2001 Sammankopplingarnas roll på elmarknaden – ett konkurrensperspektiv 

IP/01/365 14.3.2001 Kommissionen inleder ett förfarande mot IMS Health i Tyskland – strävan efter 
interimistiska åtgärder

IP/01/366 14.3.2001 Kommissionen vill få synpunkter på partnerskap mellan British Midland, 
Lufthansa och SAS 

IP/01/419 20.3.2001 Antitrustförfaranden inom postsektorn leder till att Deutsche Post tvingas 
separera konkurrensutsatta pakettjänster från brevmonopolet

MEMO/01/104 23.3.2001 Uttalande om inspektioner på marknaden för kopparrör 

IP/01/456 28.3.2001 Kommissionen klargör konkurrenslagstiftningens tillämpning på 
telekommunikationer

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: Reaktioner på en tidningsartikel om en undersökning enligt artiklarna 81, 
82 och 86

IP/01/554 11.4.2001 Kommissionen avslutar kartellförfaranden mot den nederländska banken SNS 
sedan den ändrat sina avgifter för att växla valutor från euroområdet

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft går med på att inte påverka europeiska digitalkabeloperatörers 
tekniska beslut

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil och Marathon skall saluföra gas från Irish Corrib separat

IP/01/583 20.4.2001 Kommissionen godkänner Uefas nya sändningsregler

IP/01/584 20.4.2001 Kommissionen vidtar åtgärder mot Duales System Deutschland AG (Der Grüne 
Punkt) för missbruk av en dominerande ställning 

MEMO/01/149 24.4.2001 Uttalande om undersökning av en kartell på marknaden för gipsplattor

IP/01/634 3.5.2001 Kommissionen avslutar kartellförfarandet mot Bayerische Landesbank 
Girozentrale sedan banken ändrat sina avgifter för att växla valutor på 
euroområdet

IP/01/635 3.5.2001 Kommissionen avslutar förfarandet mot irländska Ulster Bank sedan banken 
ändrat sina avgifter för att växla valutor på euroområdet

IP/01/650 7.5.2001 Nederländska och belgiska banker ändrar avgifter för att växla kontanter – 
kommissionen avslutar kartellförfarande 

IP/01/661 8.5.2001 Kommissionen förbjuder GlaxoWellcomes system med dubbel prissättning i 
Spanien 

IP/01/673 10.5.2001 Kommissionen avslutar sin undersökning av diskriminerande landningsavgifter 
vid flygplatser inom EU

IP/01/690 14.5.2001 Kommissionen avslutar kartellförfarande mot WestLB och Bank J.Van Breda & 
Co sedan de ändrat sina avgifter för att växla valutor från euroområdet

IP/01/694 15.5.2001 Kommissionen bedömer preliminärt att samråden om frakttaxor inom IATA 
innebär en överträdelse mot konkurrensreglerna

IP/01/696 15.5.2001 Kommissionen invänder formellt mot partnerskapet mellan Austrian Airlines 
och Lufthansa

IP/01/709 16.5.2001 Konkurrenspolitik: omarbetning av 1997 års tillkännagivande om avtal av 
mindre betydelse 

IP/01/713 17.5.2001 Kommissionen godkänner selektivt distributionssystem för parfymer från Yves 
Saint Laurent

MEMO/01/187 17.5.2001 Uttalande från kommissionsledamot Mario Monti om EDF:s andel i 
Montedison 
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IP/01/760 30.5.2001 Kommissionen ålägger Volkswagen AG 30,96 miljoner euro i böter för 
upprätthållande av ett system med riktpriser på den tyska marknaden ¥110∂

IP/01/791 6.6.2001 Kommissionen inleder förfarande enligt artiklarna 81, 82 och 86 mot La Poste 
(Belgien)

IP/01/806 7.6.2001 Kommissionen motsätter sig inte en fortsatt drift av P&O Stena Lines 
färjeförbindelser över Engelska kanalen

IP/01/830 13.6.2001 Kommissionen motsätter sig GFU:s gemensamma försäljning av gas i Norge

IP/01/831 13.6.2001 Kommissionen godkänner partnerskapet mellan British Midland, Lufthansa och 
SAS

MEMO/01/223 13.6.2001 Kommissionens talesmans uttalande om FöreningsSparbanken och SEB 

IP/01/850 15.6.2001 Kommissionen fastställer konkurrensregler för organisationen av marknaden 
för hantering av förpackningsavfall

IP/01/872 20.6.2001 Kommissionen bekräftar behovet av att åtgärda begränsningar av 
gränsöverskridande investeringar och snedvridningar på energimarknaden

IP/01/873 20.6.2001 Kommissionen dömer Michelin till böter för otillbörliga affärsmetoder

IP/01/941 3.7.2001 Kommissionen inför interimistiska åtgärder för IMS Health i Tyskland

IP/01/962 5.7.2001 Kommissionen varnar Ferrovie dello Stato om att företaget måste bevilja 
tillträde till den italienska järnvägsmarknaden 

MEMO/01/262 11.7.2001 Uttalande om förfrågan om roaming 

IP/01/1007 17.7.2001 Pressmeddelande efter mötet mellan kommissionens ordförande Prodi och 
statssekreterare Koch-Weser den 17 juli 2001

IP/01/1009 18.7.2001 Kommissionen bötfäller SAS och Maersk Air för marknadsdelningsavtal

IP/01/1010 18.7.2001 Kommissionen bötfäller åtta företag i grafitelektrodkartell

IP/01/1011 18.7.2001 Kommissionen inleder en diskussion om de föreslagna nya reglerna för 
mildrade sanktioner i kartellärenden

IP/01/1035 19.7.2001 Kommissionen återupptar förfarandet angående det tyska systemet med fasta 
bokpriser på grund av dess effekter för gränsöverskridande försäljning av 
böcker via Internet

IP/01/1043 20.7.2001 Kommissionen inleder ett förfarande mot Uefas försäljning av TV-rättigheter 
till Uefas Champions League

MEMO/01/271 20.7.2001 Bakgrunden till meddelandet om Uefa Champions League 

IP/01/1051 23.7.2001 Skillnaderna i bilpriser inom Europeiska unionen är fortfarande stora, särskilt i 
de segment där försäljningsvolymerna är störst

IP/01/1057 24.7.2001 Italien genomför kommissionens beslut om tillhandahållande av nya 
posttjänster i Italien

IP/01/1068 25.7.2001 Kommissionen bötfäller Deutsche Post AG för att ha beslagtagit, övertaxerat 
och fördröjt internationell post

IP/01/1155 31.7.2001 Kommissionen godkänner skapandet av Covisint Automotive Internet 
Marketplace

IP/01/1159 31.7.2001 Kommissionens ingripande leder till lägre växlingsavgifter för valutor från 
euroområdet

IP/01/1165 1.8.2001 Kommissionen godkänner ett globalt nätverk för certifiering av elektroniska 
signaturer och andra e-handelstransaktioner

IP/01/1170 2.8.2001 Kommissionen kräver att norsk gas får tillträde till europeiska rörledningar

IP/01/1198 10.8.2001 Kommissionen godkänner vissa bestämmelser för Visa-kort

IP/01/1212 20.8.2001 Kommissionen avslutar undersökning av cd-priser sedan affärspraxis ändrats

¥110∂ Av procedurskäl antogs beslutet en andra gång den 29 juni 2001.
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IP/01/1222 24.8.2001 Kommissionen hänskjuter oljeproduktdelen av Shell/DEA-affären till Tyskland 
och fördjupar granskningen av petrokemimarknaden

IP/01/1226 24.8.2001 Anpassning av teletaxor: kommissionen skickar ny påminnelse till Spanien

IP/01/1232 30.8.2001 Kommissionen utvidgar förfarandet mot Microsoft

MEMO/01/287 5.9.2001 Talesmannens uttalande om kontrollbesök avseende plastfilm

IP/01/1247 7.9.2001 Kommissionen hänskjuter den del av BP/E.ON-affären som rör oljeprodukter 
till Tyskland, och fördjupar undersökningen av de petrokemiska marknaderna

IP/01/1279 18.9.2001 Kommissionen fastställer villkoren för att system för bortskaffande av 
förpackningar skall vara förenliga med EG:s konkurrenslagstiftning i DSD-
ärendet 

IP/01/1355 2.10.2001 Kommissionen bötfäller sex företag i natriumglukonatkartell

IP/01/1394 10.10.2001 Kommissionen ålägger DaimlerChrysler böter på nästan 72 miljoner euro för 
överträdelse av EG:s konkurrensregler på bildistributionsområdet

IP/01/1415 15.10.2001 Kommissionen varnar Deutsche Bahn för att diskriminera en privat konkurrent

IP/01/1438 18.10.2001 Kommissionen hänskjuter affären Haniel/Fels inom den tyska 
byggmaterielsektorn till Bundeskartellamt och fördjupar sin undersökning av 
den nederländska marknaden 

IP/01/1433 19.10.2001 IATA slutar med gemensamt fastställda frakttaxor inom EES

IP/01/1476 23.10.2001 Kommissionen antar ett beslut om tillsyn över förbindelserna mellan La Poste 
och postsorteringsföretagen i Frankrike

IP/01/1523 30.10.2001 Kommissionen avslutar sin granskning av Formel 1 och andra bilsporter

IP/01/1575 13.11.2001 Kommissionen begär att skattediskrimineringen till förmån för franska 
allmänna och privata sjukkassor skall upphöra

IP/01/1592 15.11.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag för ”bancassurance”-
samarbete mellan Generali och Commerzbank i Tyskland

IP/01/1625 21.11.2001 Kommissionen ålägger böter för vitaminkarteller

IP/01/1641 23.11.2001 Kommissionen överens med Thyssengas i Marathonärendet

IP/01/1659 26.11.2001 Kommissionen godkänner avtal som syftar till att utveckla energisnålare 
diskmaskiner och varmvattenberedare

IP/01/1672 28.11.2001 Kommissionen utvidgar undersökning om statligt stöd till ytterligare 
omstrukturering av offentliga varv i Spanien

IP/01/1713 3.12.2001 Kommissionen avser att godkänna det transatlantiska linjekonferensavtalet 
(TACA)

IP/01/1738 5.12.2001 Beslut enligt artiklarna 81, 82 och 86 mot De Post/La Poste syftar till att skydda 
konkurrenskraftiga posttjänster mot monopolet 

IP/01/1739 5.12.2001 Kommissionen ålägger bryggerier böter för kartell för uppdelning av 
marknaden och fastställande av priser på den belgiska marknaden 

IP/01/1740 5.12.2001 Kommissionen ålägger luxemburgska bryggerier böter för kartell för 
uppdelning av marknaden 

IP/01/1743 5.12.2001 Kommissionen bötfäller fem företag i citronsyrekartell

IP/01/1775 10.12.2001 Kommissionen godkänner inrättandet av de elektroniska marknadsplatserna 
Eutilia och Endorsia

IP/01/1781 10.12.2001 Kommissionen offentliggör en utredning om den framtida bilförsäljningen

IP/01/1796 11.12.2001 Kommissionen bötfäller fem tyska banker för att gemensamt ha fastställt 
växlingsavgifter för valutor från euroområdet

IP/01/1797 11.12.2001 Kommissionen bötfäller sex företag i zinkfosfatkartell

IP/01/1832 14.12.2001 Kommissionen tillkännager sin avsikt att godkänna partnerskapet mellan 
Austrian Airlines och Lufthansa

IP/01/1845 20.12.2001 Kommissionen godkänner nordiskt avtal mellan Nordic Satellite AB och 
Modern Times Group om sändning av digital satellit-TV 
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G — Domar från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten

EG-fördraget

IP/01/1892 20.12.2001 Kommissionen ålägger tio företag böter i en kartell på området för 
självkopierande papper

IP/01/1898 21.12.2001 Omfördelning av taxor i Spanien: kommissionen hänskjuter ärende till EG-
domstolen 

IP/01/1899 21.12.2001 Höghastighetsaccess till Internet: kommissionen misstänker att Wanadoo 
(Frankrike) missbrukar sin dominerande ställning 

IP/02/4 3.1.2002 Kommissionen godkänner börsen Eurex för handel med finansiella 
derivatinstrument

Mål Parter Datum Offentliggörande

T-153/00 Spain Pharma 10.1.2001

T-197/97 Weyl Beef Products mot kommissionen 31.1.2001 EGT C 134, 5.5.2001, s. 16

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag och Groninger 
Vleeshandel mot kommissionen 31.1.2001 EGT C 134, 5.5.2001, s. 16

T-115/99 SEP mot kommissionen 14.2.2001 EGT C 150, 19.5.2001, s. 24

T-26/99 Garage Trabisco mot kommissionen 14.2.2001 EGT C 150, 19.5.2001, s. 22

T-62/99 Sodima mot kommissionen 14.2.2001 EGT C 150, 19.5.2001, s. 24

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke mot kommissionen 20.2.2001 EGT C 150, 19.5.2001, s. 21

T-59/99 Compagnia Portuale Pietro Chiesa mot 
kommissionen 20.3.2001 EGT C 227, 11.8.2001, s. 18

T-206/99 Métropole télévision mot kommissionen 21.3.2001 EGT C 161, 2.6.2001, s. 17

T-144/99 Institut des mandataires agréés mot 
kommissionen 28.3.2001 EGT C 227, 11.8.2001, s. 16

T-53/01 R Poste Italiane mot kommissionen 28.5.2001 EGT C 303, 27.10.2001, s. 17

T-25/99 Roberts & Roberts mot kommissionen 5.7.2001 EGT C 317, 10.11.2001, s. 24

T-202/98 Tate&Lyle mot kommissionen 12.7.2001 EGT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-204/98 British Sugar mot kommissionen 12.7.2001 EGT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-207/98 Napier Brown & Co mot kommissionen 12.7.2001 EGT C 3, 5.1.2002, s. 21

T-184/01 R 1 IMS Health mot kommissionen 10.8.2001

T-112/99 Métropole Télévision – M6 m.fl. mot 
kommissionen 18.9.2001 EGT C 44, 16.2.2002, s. 11

T-354/00 Métropole Télévision – M6 mot kommissionen 25.10.2001 EGT C 44, 16.2.2002, s. 15

T-184/01 R 2 IMS Health mot kommissionen 26.10.2001 EGT C 144, 15.6.2001, s. 45

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland 
mot kommissionen 15.11.2001 EGT C 68, 16.3.2002, s. 11

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (AAMS) mot kommissionen 22.11.2001 EGT C 44, 16.2.2002, s. 11

T-216/01 R 1 Reisebank mot kommissionen 5.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 58

T-219/01 R 1 Commerzbank mot kommissionen 5.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 58
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EKSG

2. EG-domstolen

EG-fördraget

EKSG

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse mot 
kommissionen 20.12.2001 EGT C 156, 29.6.2001, s. 25

T-214/01 R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft mot 
kommissionen 20.12.2001 EGT C 156, 29.6.2001, s. 25

Mål Parter Datum Offentliggörande

T-89/98 NALOO mot kommissionen 7.2.2001 EGT C 161, 2.6.2001, s. 14

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl m.fl. mot 
kommissionen 5.4.2001 EGT C 212, 28.7.2001, s. 22

T-171/99 Corus UK (tidigare British Steel Ltd) mot 
kommissionen 10.10.2001 EGT C 3, 5.1.2002, s. 23

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless mot kommissionen 13.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 55

T-47/98 Acciai Speciali Terni mot kommissionen 13.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 55

T-48/98 Acerinox mot kommissionen 13.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 55

Mål Parter Datum Offentliggörande

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mot 
kommissionen m.fl. 23.3.2001

C-163/99 Portugal mot kommissionen 29.3.2001 EGT C 200, 14.7.2001, s. 4

C-449/98 P IECC mot kommissionen 17.5.2001 EGT C 200, 14.7.2001, s. 18

C-450/98 P IECC mot kommissionen 17.5.2001 EGT C 200, 14.7.2001, s. 18

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 EGT C 200, 14.7.2001, s. 21

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
m.fl. mot kommissionen 5.7.2001 EGT C 317, 10.11.2001, s. 9

C-497/99 P Irish Sugar mot kommissionen 10.7.2001 EGT C 331, 24.11.2001, s. 6

C-302/99 P Kommissionen mot TF1 12.7.2001 EGT C 289, 13.10.2001, s. 3

C-308/99 P Frankrike mot TF1 12.7.2001 EGT C 289, 13.10.2001, s. 3

C-1/01 P 1 Asia Motor France m.fl. mot kommissionen 20.9.2001 EGT C 331, 24.11.2001, s. 6

C-453/99 Courage 20.9.2001 EGT C 317, 10.11.2001, s. 4

C-396/99 och 
C-397/99 Kommissionen mot Grekland 16.10.2001 EGT C 348, 8.12.2001, s. 3

C-429/99 Kommissionen mot Portugal 16.10.2001 EGT C 369, 22.12.2001, s. 3

C-241/00 P 1 Kish Glass mot kommissionen 18.10.2001 EGT C 3, 5.1.2002, s. 12

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 EGT C 369, 22.12.2001, s. 3

C-221/99 Conte 29.11.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 4

C-146/00 Kommissionen mot Frankrike 6.12.2001 EGT C 84, 6.4.2002, s. 23

Mål Parter Datum Offentliggörande

C-180/01 P R1 Kommissionen mot NALOO m.fl. 17.7.2001
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II — KONCENTRATIONSKONTROLL: RÅDETS FÖRORDNING 
(EEG) NR 4064/89 OCH ARTIKEL 66 I EKSG-FÖRDRAGET

A — Sammanfattningar av beslut som har fattats enligt artikel 6.1 b 
och 6.2 i fall där de berörda företagen har gjort åtaganden

United Airlines/US Airways (111)

United Airlines Inc. (”United”), som ingår i koncernen US Airways Group Inc. (”US Air”), planerade att
förvärva två bolag, med verksamhet främst i Förenta staterna men även viss verksamhet i Europa. United
ingår i Star Alliance-gruppen, som i Europa bland annat omfattar Lufthansa och det skandinaviska
flygbolaget SAS. Förutom att de hör till samma marknadsföringsallians, har United och Lufthansa även
ett omfattande transatlantiskt samarbetsavtal. Dessa två omständigheter gjorde att det blev nödvändigt att
inte bara undersöka vilken effekt det skulle ha på konkurrensen att kombinera de båda tjänsterna från
United och US Air, men även följderna av att kombinera US Air med Lufthansa och de andra
medlemmarna i Star Alliance.

Till följd av den minskade konkurrensen mellan US Air och Lufthansa som skulle ha uppstått om denna
transaktion till slut hade genomförts (112), skulle även konkurrensproblem ha uppstått på de fyra
transatlantiska flyglinjer som binder samman US Airs och Lufthansas centrala flygplatser (nämligen
Frankfurt–Philadelphia, Frankfurt–Charlotte, Frankfurt–Pittsburg och München–Philadelphia).

För att undanröja dessa problem gjorde United åtaganden i form av avyttring av ankomst- och
avgångstider i Frankfurt och München, vilket skulle ha underlättat för nya konkurrenter att börja trafikera
dessa linjer, där det finns betydande inträdeshinder på grund av att flygplatserna i Frankfurt och München
är överbelastade.

Det planerade köpet granskades även av Förenta staternas justitieministerium.

Degussa/Laporte (113)

I mars gav kommissionen grönt ljus för Degussa AG, ett Tysklandsbaserat bolag som tillhör E.ON AG, att
förvärva ensam kontroll över det brittiska företaget Laporte PLC. Parternas verksamheter överlappar
varandra på flera marknader men kommissionens enda allvarliga problem rörde produktmarknaderna för
persulfater, katjoniska reagenser och hydroxidmonomerer.

Persulfaterna används främst som polymerisationsindikatorer inom plastindustrin. På denna marknad
skulle parternas kombinerade marknadsandel inom EES bli över 70 %. Katjoniska reagenser används
huvudsakligen för produktion av stärkelse för pappersindustrin och förekommer i två kemiska former
som fastställdes som olika marknader, nämligen de katjoniska reagenserna 151 respektive 188. Den
relevanta geografiska marknaden för dessa produkter fastställdes till att omfatta åtminstone hela EES,
men för den katjoniska reagensen 151 kan marknaden t.o.m. vara världsomspännande. För båda
produkterna skulle parternas kombinerade marknadsandelar ha varit större än 50 %. Hydroxid-
monomerer används framför allt för att uppnå egenskaper som hårdhet, flexibilitet och resistens hos

¥111∂ COMP/M.2041 – United Airlines/US Airways, 12.1.2001.
¥112∂ Fusionsöverenskommelsen upphävdes slutligen den 27 juli 2001.
¥113∂ COMP/M.2277 – Degussa/Laporte, 12.3.2001.
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lacker och annan ytbehandling på bilar. På Europamarknaden skulle parterna ha uppnått en kombinerad
marknadsandel på över 60 %.

För att undanröja problemen på dessa marknader åtog sig Degussa att avyttra sin persulfatanläggning i
Rheinfelden, Tyskland, Laportes produktionsanläggning för katjoniska reagenser i Zaltbommel,
Nederländerna, och Laportes fabrik i brittiska Hythe, som utgör Laportes samlade verksamhet inom
hydroxidmonomerområdet. För att de tillgångar som skulle avyttras skulle kunna utgöra livskraftig
näringsverksamhet omfattade transaktionerna även företagens aktiviteter på sådana marknader där
kommissionen inte hade konstaterat några konkurrensproblem.

Buhrmann/Samas Office Supplies (114)

Buhrmann är ett nederländskt företag som distribuerar kontorsmaterial inom EU och Förenta staterna
under namnet Corporate Express. Den berörda transaktionen handlade om Buhrmanns planerade förvärv
av kontorsmaterialdivisionen av Samas Groep NV, som har verksamhet i Nederländerna, Förenade
kungariket och Tyskland.

Kommissionens undersökning syftade till att klarlägga vad den föreslagna transaktionen skulle få för
trolig effekt på den nederländska marknaden för kontorsmaterial. I Nederländerna är Samas och
Buhrmann nummer ett respektive nummer tre av ”kontrakterade kontorsleverantörer” (”contract
stationers”), en term som används för att beskriva distributörer som kan leverera ett komplett sortiment
av kontorsprodukter från en enda beställningspunkt (”one-stop-shop”). Undersökningen visade att de två
företagen tävlar om att leverera kontorsmaterial till kunder med många kontorsanställda. Kommissionen
kom fram till att Buhrmann som ett resultat av den planerade transaktionen skulle ha blivit den
dominerande leverantören av kontorsmaterial till större kunder i Nederländerna.

Kommissionen accepterade att dessa problem skulle lösas helt och hållet genom Buhrmanns åtagande att
avyttra den verksamhet inom kontorsmaterialsektorn i Nederländerna som bedrivs genom dess
dotterbolag Corporate Express.

Pernod Ricard/Diageo/Seagram (115)

Denna transaktion hade sitt ursprung i ett gemensamt bud från Pernod Ricard SA och Diageo Plc på
Seagram Company Ltd:s världsomspännande verksamhet inom vin- och spritsektorn. Enligt det ramavtal
som slöts mellan parterna skulle Pernod Ricard och Diageo var för sig ta över vissa delar av Seagram,
medan återstående delar skulle säljas till tredje part.

Kommissionens undersökning bekräftade att marknaden för spritdrycker kan segmenteras i olika
dryckeskategorier. Kategorierna whisky och cognac kan dessutom delas in ytterligare mellan Scotch
whisky och Cognac/Armagnac. Den relevanta geografiska marknaden ansågs vara huvudsakligen
nationell.

Transaktionen gav upphov till oro beträffande konkurrenssituationen inom följande två områden: För det
första skulle det rommärke som dominerar den isländska marknaden, ”Captain Morgan”, läggas till
Diageos redan starka position på marknaden, vilket eventuellt skulle ha givit upphov till
konkurrensproblem. För det andra skulle antingen Diageos eller Pernod Ricards förvärv av ”Four Roses”

¥114∂ COMP/M.2286 – Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001.
¥115∂ COMP/M.2268 – Pernod Ricard/Diageo/Seagram, 8.5.2001.



KONCENTRATIONSKONTROLL 227

KONK. RAP. 2001

bourbon whisky ha lett till konkurrensproblem på en rad marknader. För att undanröja dessa problem
åtog sig parterna att distributionen av rommärket ”Captain Morgan” i Island skulle separeras från
distributionen av Diageos övriga varumärken och att whiskymärket ”Four Roses” skulle avyttras.
Parterna förband sig även att uppfylla ramavtalet.

Kommissionen undersökte effekten av det gemensamma förvärvet i nära samarbete med Eftas
övervakningsmyndighet. Ärendet granskades även av Förenta staternas Federal Trade Commission.

Industri Kapital/Perstorp (II) (116)

Detta ärende handlade om Industri Kapital-koncernens planerade köp av det svenska företaget Perstorp
AB:s kemiska gren. Perstorp har verksamhet inom kemi- och golvsektorerna och Industri Kapital-
koncernen förvaltar och kontrollerar ett antal privata kapitalfonder, vilka i sin tur kontrollerar ett stort
antal bolag, bland andra Dynea Oy, ett företag med verksamhet inom kemiska specialprodukter.

Både Dynea Oy och Perstorp tillverkar kemiska specialprodukter, särskilt harts och formaldehyd.
Kommissionens undersökning gick ut på att kartlägga marknaderna för formaldehydbaserad harts,
(särskilt harts för V-100-spånskivor och isoleringsbindning), formaldehyd, formaldehydteknik och
katalysatorer. Den planerade transaktionen skulle ha lett till att en dominerande ställning skapades på
marknaden för harts för V-100-spånskivor i Tyskland och på marknaden för harts för isoleringsbindning i
Norge, Sverige och Danmark. Transaktionen skulle även ha givit upphov till en dominerande ställning på
marknaden för formaldehyd i Danmark.

Industri Kapital föreslog åtaganden som helt och hållet undanröjde de betänkligheter som orsakades av
transaktionen. Bolaget åtog sig att avyttra Perstorps hartsverksamhet och dess kommersiella formalde-
hydverksamhet i Perstorp, Sverige. Dessutom åtog sig Industri Kapital att avyttra sin fenolharts-
verksamhet i Meerbeck, vilket skulle undanröja konkurrensproblemen beträffande marknaden för harts
för V-100-spånskivor i Tyskland.

YLE/TDF/Digita JV (117)

Transaktionen innebar att Télédiffusion de France (”TDF”) förvärvade ensam kontroll över Digita, ett
företag som Finlands nationella offentliga TV-bolag YLE dittills hade haft ensam kontroll över. TDF är
ett dotterbolag till France Télécom, som tillhandahåller trådlös teknik för TV- och radiobolag och
teleoperatörer. Digita är den nationella leverantören av distributions- och sändningstjänster till radio- och
TV-bolag i Finland.

TDF konkurrerade genom sitt dotterbolag Telemast med Digita i Finland genom sin distribution av
markbundna sändningar av radioprogram på låga frekvenser. Transaktionen skulle därför ha lett till att
TDF/Telemast eliminerades som verklig konkurrent till Digita på de berörda marknader där
TDF/Telemast ansågs vara det enda verkligt seriösa alternativet till Digita. Dessutom visade det sig att
inträdeshindren till denna marknad är höga.

Kommissionen ansåg även att transaktionen gav upphov till allvarliga konkurrensproblem genom att den
skapade en vertikal länk mellan TDF (som leverantör) och Digita (som stor inköpare) av utrustning för
radiosändningar och radiodistribution i Finland. Även om den geografiska marknaden för sådan

¥116∂ COMP/M.2396 – Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001.
¥117∂ COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001.
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utrustning i princip är världsomspännande visade kommissionens marknadsundersökning att lokala
radiostationer efterfrågar lokal närvaro för att ha god tillgång till reparations- och underhållstjänster och
av språkliga skäl.

För att undanröja de allvarliga tvivel som hade framkommit på de marknader som påverkades både
horisontellt och vertikalt erbjöd sig TDF att avyttra Telemast, en korrigerande åtgärd som utgjorde en
elegant lösning på kommissionens problem.

Allianz/Dresdner (118)

Detta ärende handlade om försäkringskoncernen Allianz planerade förvärv av Dresdner Bank. Allianz
AG är Tysklands största försäkringsbolag (livs- och skadeförsäkringar). Dresdner Bank AG är Tysklands
tredje största globala affärsbank. Fusionen kommer att ge upphov till Tysklands största bank- och
försäkringskoncern. Även om Allianz skulle förbättra sin konkurrenssituation till följd av bank- och
försäkringsalliansen med Dresdner, förelåg det inte någon risk att en dominerande ställning skulle skapas
eller förstärkas.

Kommissionen kom dock under sin granskning fram till att det fanns ett stort antal strukturmässiga och
ekonomiska länkar mellan den nya Allianz/Dresdner-koncernen och Münchener Rück/Ergo-koncernen,
en stor konkurrent, som skulle stärkas betydligt genom fusionen. Mot bakgrund av att Münchener
Rück/Ergo-koncernen, som tillsammans med Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) också har
utvecklats till en ledande bank- och försäkringskoncern, har en så stark position på marknaden hade
kommissionen starka betänkligheter mot transaktionen.

Allianz och Münchener Rück hade tillkännagivit sin avsikt att minska sina ömsesidiga aktieinnehav till
runt 20 % i samband med den planerade fusionen. Kommissionens betänkligheter undanröjdes genom en
rättsligt bindande försäkran från Allianz och Dresdner om att minska sitt gemensamma aktieinnehav i
Münchener Rück till 20,5 % före slutet av 2003 och om att dessförinnan inte använda mer än 20,5 % av
sina röster vid Münchener Rücks årsmöten.

Nestlé/Ralston Purina (119)

Detta ärende rörde Nestlés (som producerar och säljer en mängd olika livsmedelsprodukter, bland annat
djurfoder) planer på att förvärva ensam kontroll över Ralston Purina (som främst tillverkar och säljer
djurfoder).

Det visade sig att marknaderna för djurfoder kan segmenteras mellan katt- och hundmat (torrfoder och
burkmat separat) och att de är nationella. Konkurrensproblem uppstod på tre nationella marknader. För
det första skulle Nestlé ha uppnått en dominerande ställning i Spanien och eliminerat sin största
konkurrent på marknaderna för torrfoder för hundar och katter samt snacks och godbitar för katter. Köpet
skulle även ha skapat konkurrensproblem på marknaderna för torrt kattfoder i Italien och Grekland.

För att lösa dessa problem åtog sig parterna att åtgärda överlappningen i Spanien genom att antingen
sälja Ralston Purinas 50-procentiga aktieinnehav i Gallina Blanca Purina, som är det gemensamma
företag genom vilket verksamheten drivs i Spanien, eller genom att avyttra Nestlés spanska produktions-
anläggning och bevilja exklusiva licenser för produktfamiljen med varumärket ”Friskies” under tre år.

¥118∂ COMP/M.2431 – Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥119∂ COMP/M.2337 – Nestlé/Ralston Purina, 27.7.2001.
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Liknande åtgärder planerades i Italien och Grekland. I vart och ett av de tre länderna åtog sig parterna
även att inte återinföra eller marknadsföra de varumärken som hade lagts ut på licens på nästan fem år
efter det att licensperioden har löpt ut. Mot bakgrund av de särskilda omständigheter som råder på de
marknader som är berörda i detta ärende kom kommissionen fram till att de korrigerande åtgärderna,
inklusive varumärkesomflyttningen, utgör en fungerande lösning.

Kommissionen undersökte bara effekten av koncentrationen i Europeiska unionen, eftersom djurfoder-
produkter är undantagna från tillämpningen av EES-avtalet. Ärendet granskades även av Förenta
staternas Federal Trade Commission.

Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (120)

Kommissionen har godkänt att Pirelli SpA och Edizione Holding SpA gemensamt förvärvar Olivetti SpA
och indirekt även de företag som kontrolleras av Olivetti, nämligen Telecom Italia, som i sin tur äger
landets största mobiltelefonoperatör, Telecom Italia Mobile (TIM).

Kommissionens undersökning, som genomfördes i nära samarbete med den italienska konkurrensmyn-
digheten (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), visade att det fanns allvarliga
betänkligheter beträffande marknaderna för överföringskapacitet och för mobiltelefoni, i båda fallen i
Italien.

På marknaden för överföringskapacitet kommer transaktionen att eliminera Autostrades position som
viktig konkurrent och därigenom stärka Telecom Italias dominerande ställning. Kommissionen var
särskilt oroad över möjligheten att Autostrade Telecommunicazioni och Telecom Italia skulle kunna börja
tillämpa en gemensam affärsstrategi gentemot sina respektive kunder på marknaden för överförings-
kapacitet och därmed minska konkurrensen på marknaden.

På den italienska marknaden för mobil rösttelefoni visade undersökningen att koncentrationen skulle
kunna stärka en eventuell dominerande ställning för TIM. Förutom TIM och Blu finns det bara två
operatörer för andra generationens mobiltelefoni, Omnitel och Wind, och kravet på att skaffa licens gör
att inträdeshindren är höga.

För att lösa dessa konkurrensproblem åtog sig parterna att undanröja överlappningen på marknaden för
överföringskapacitet genom att överlåta den exklusiva kontrollen över Autostrade Telecomunicazioni till
en eller flera oberoende tredje parter och därvid behålla högst en minoritetsandel, vilket måste godkännas
av kommissionen. Vad gäller marknaden för mobil rösttelefoni, åtog sig Edizione att sälja sitt direkta och
indirekta aktieinnehav i Blu. Genom den sistnämnda åtgärden förhindras Edizione från att ha en
kontrollerande ställning inom två av de fyra andra generationens mobiltelefonoperatörer i Italien.

Nordbanken/Postgirot (121)

Kommissionen godkände på vissa villkor att den skandinaviska bankkoncernen Nordea förvärvade
ensam kontroll över svenska Postgirot Bank AB, en leverantör av finansiella tjänster som för närvarande
ägs av Posten AB, den svenska postorganisationen. Postgirot är ett helägt dotterbolag till det statliga
Posten AB. Postgirot äger och driver ett eget gireringssystem som det använder för att tillhandahålla
distansbetalningstjänster till privat- och företagskunder. Postgirot tillhandahåller även girorelaterade
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tekniska tjänster för andra banker. Efter att ha beviljats oktroj för banktjänster 1994 tillhandahåller
Postgirot banktjänster till hushåll och företag, bland annat in- och utlåning, internationella betalningar,
import- och exportfinansiering och korttjänster.

Transaktionen skulle i den form som ursprungligen planerades ha givit Nordea full kontroll över
Postgirots betalningssystem utöver det betydande aktieinnehav som Nordea redan innehar i Bankgirot,
det andra viktiga gireringssystemet i Sverige. Nordea skulle således ha haft ett betydande inflytande över
båda de viktigaste svenska betalningssystemen.

Nordea åtog sig dock att minska sitt innehav i Bankgirot till 10 %, en nivå som inte längre ger företaget
ett avgörande inflytande över företaget, och dra sig tillbaka från Privatgirot, ett företag som konkurrerar
med Postgirot i fråga om girotjänster. Tack vare dessa åtaganden kunde kommissionen godkänna affären.

Gerling/NCM (122)

Kommissionen godkände det tyska försäkringsbolaget Gerling-Konzern Versicherungsbeteiligungs AG:s
(”Gerling”) förvärv av det nederländska kreditförsäkringsbolaget NCM Holding N.V. (”NCM”).
Kommissionens granskning av ärendet visade att det fanns konkurrensproblem på de nederländska och
tyska marknaderna för kreditförsäkringar, men problemen löstes genom de avyttringar som Gerling åtog
sig att göra. Gerling är en försäkringsgrupp som är specialiserad på tjänster till företag. Det nederländska
försäkringsbolaget för exportkrediter, NCM, är främst genom kreditförsäkringar verksamt på området för
utestående fordringar. Företagens kreditförsäkringsverksamheter är nästan lika stora och de är för
närvarande de tredje och fjärde största europeiska kreditförsäkringsbolagen efter den tyska Allianz-
koncernen och den franska Coface-koncernen. Sammanslagningen av Gerling och NCM kommer att göra
dem till Europas näst största kreditförsäkringsbolag före Coface.

Även om Gerlings och NCM:s geografiska verksamhetsområden kompletterar varandra på de flesta
områden i Europa, har kommissionen kunnat identifiera allvarliga konkurrensproblem på den
nederländska kreditförsäkringsmarknaden. Där skulle det nya företaget förmodligen bli det dominerande
försäkringsbolaget, bland annat eftersom övriga aktörer har en marginaliserad ställning jämfört med
Gerling/NCM i Nederländerna.

Allvarliga betänkligheter fanns även i fråga om den danska marknaden, där NCM:s kreditförsäkringsgren
är vertikalt integrerad med två dotterbolag till NCM, Forenede Factors och BG Factoring. Dessa båda
factoringbankers verksamheter sammantagna är med god marginal de ledande danska factoringföretagen.
Factoringföretag använder kreditförsäkringar för att försäkra sina kunders utestående fordringar och är
därför i hög grad beroende av de villkor som kreditförsäkringsbolagen erbjuder. I Danmark är Hermes-
Euler, vid sidan av Gerling och NCM, det enda etablerade kreditförsäkringsbolaget. Kommissionen
oroade sig därför för risken att NCM:s factoringföretag i en nära framtid skulle befinna sig i en situation
där det endast skulle finnas ett kreditförsäkringsalternativ till Gerling/NCM, som är moderbolag till de
främsta aktörerna på den danska factoringmarknaden.

För att undanröja de konkurrensproblem som uppstått till följd av sammanslagningen i Nederländerna
och Danmark, åtog sig Gerling att avyttra sina nederländska och danska kreditförsäkringsfilialer.
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B — Sammanfattningar av beslut som har fattats enligt artikel 8 
i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1. Sammanfattningar av ärenden som har förklarats förenliga med den gemensamma 
marknaden enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen

Metso/Svedala (123)

Sammanslagningen av Metso Corporation och Svedala AB, två nordiska företag med global verksamhet
inom tillverkning och distribution av maskiner för bergs- och mineralbearbetningsindustrin, godkändes i
januari 2001.

Metso är ett finskt företag som bildades 1999 genom samgåendet mellan Valmet och Rauma. Företaget är
verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden: maskinteknik, som omfattar bergs- och mineralbe-
arbetning, automations- och reglerteknik samt fiber- och pappersteknik. Svedala är ett svenskt företag
inom anläggnings- och mineralbearbetningsbranschen som tillverkar utrustning för mineralutvinning,
mineralbearbetning och mineralhantering, stenkrossningsutrustning, transportsystem och packningsut-
rustning.

Transaktionen skulle ha påverkat konkurrensen på området för stenkrossningsutrustning, som
huvudsakligen används för framställning av cement och råvaror för betongtillverkning samt inom
gruvindustrin. Transaktionen skulle framför allt ha lett till mycket stora marknadsandelar på nationell
nivå och EES-nivå på marknaderna för konkrossar (över 60 % på EES-nivå och över 50 % i de flesta
medlemsstater), på marknaden för primärspindelkrossar (över 60 % på EES-nivå), och, i mindre
utsträckning, på marknaderna för käftkrossar (över 50 % i de flesta nordiska länder för käftkrossar för
tillverkning av råvaror för betongindustrin samt för bygg- och anläggningstillämpningar och över 35 %
på EES-nivå för käftkrossar för gruvindustrin).

Det finns dessutom betydande inträdeshinder på marknaderna för stenkrossningsutrustning eftersom
kunderna är mycket benägna att undvika risker och eftersom lokal närvaro och kundservice av hög
kvalitet är viktiga faktorer på dessa marknader. Den potentiella konkurrensen skulle därför inte på ett
trovärdigt sätt ha kunnat avhålla parterna från att utöva sitt betydande marknadsinflytande.
Transaktionen skulle därför ha gett upphov till dominerande ställningar på samtliga ovannämnda
marknader.

Överlappningarna mellan parternas verksamheter på de marknader där kommissionen konstaterat
konkurrensproblem kommer dock att försvinna helt genom parternas åtaganden att avyttra Svedalas
konkross- och käftkrossverksamhet samt Metsos primärspindelkrossverksamhet.

På grundval av det bilaterala avtalet om samarbete i konkurrensfrågor mellan Europeiska kommissionen
och Amerikas förenta stater har kommissionen samarbetat med amerikanska Federal Trade Commission
(FTC) vid analysen av denna transaktion. Dessutom har kommissionen haft överläggningar med
konkurrensmyndigheterna i Australien, Kanada och Sydafrika.
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EdF/EnBW (124)

I februari godkände kommissionen på vissa villkor att Electricité de France (EdF) och Zweckverband
Oberschwäbische Elektricitätswerke (OEW) förvärvade gemensam kontroll över det tyska elföretaget
Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). EdF är ett helt statligt ägt franskt bolag med verksamhet inom
alla områden av distribution och överföring av el i Frankrike. EdF äger även andelar av elföretag i många
europeiska länder. OEW är en förening bestående av nio offentliga distrikt i sydvästra Tyskland. Dess
huvudsyfte är att inneha aktieandelar i företag i energibranschen. EnBW är ett vertikalt integrerat
försörjningsföretag i elsektorn med verksamhet inom alla områden av distribution och transport av el,
framför allt i sydvästra Tyskland.

Kommissionen bedömde effekterna av affären på den franska marknaden för eldistribution till
berättigade kunder, dvs. industrikunder med en elförbrukning som överstiger 16 gigawattimmar per år
(GWh/år) som fritt kan välja sin elleverantör enligt fransk lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Undersökningen visade att EdF hade en dominerande ställning på den franska marknaden för distribution
till berättigade kunder, med en marknadsandel på ungefär 90 %. EnBW är en av de främsta tänkbara
potentiella konkurrenterna på den franska marknaden och skulle vara ett av de strategiskt bäst placerade
företagen för att komma in på marknaden för distribution till berättigade kunder. EnBW:s
leveransområde är den sydvästra delen av Tyskland som har en lång gemensam gräns med Frankrike. Två
av de fyra länkarna mellan Frankrike och Tyskland finns inom EnBW:s leveransområde. Dessutom har
EnBW tillgång till produktionskapacitet i Frankrike genom ett antal långfristiga avtal med EdF.

Kommissionens undersökning visade även att EnBW har kontroll över WATT AG, en av de större
elproducenterna i Schweiz, medan EdF traditionellt har åtnjutit en nära affärsförbindelse med ATEL, en
annan viktig aktör på den schweiziska elmarknaden. Detta innebär att EdF genom sitt innehav i EnBW
också i hög grad skulle stärka sin position i Schweiz och undanröja WATT som potentiell konkurrent på
den franska marknaden.

Kommissionen kom därför fram till slutsatsen att transaktionen i den form den ursprungligen planerades
skulle ha stärkt EdF:s dominerande ställning på marknaden för berättigade kunder i Frankrike. För att
undanröja dessa problem kommer EdF att ge konkurrenter tillgång till produktionskapacitet i Frankrike
om 6 000 MW, vilket motsvarar 30 % av den berättigade marknaden. Dessutom har EdF åtagit sig att inte
utnyttja sin rösträtt i det franska elproduktionsbolaget Compagnie Nationale du Rhône (CNR) och att dra
tillbaka sin representant från CNR:s styrelse. Slutligen har parterna åtagit sig att avyttra EnBW:s
aktieinnehav i det schweiziska elbolaget WATT AG.

The Post Office/TPG/SPPL (125)

I mars godkände kommissionen att The Post Office (TPO), Storbritannien, TNT Post Group N.V. (TPG),
Nederländerna, och Singapore Post Private Limited (SPPL) bildar två gemensamma företag med
världsomspännande verksamhet för utgående internationell post. TPO, TPG och SPPL är de nationella
offentliga postoperatörerna i Storbritannien, Nederländerna respektive Singapore. Företagen planerar att
bilda två gemensamma företag med namnen Delta och NewCo som kommer att tillhandahålla utgående
internationella posttjänster och i begränsad omfattning utgående internationella paketförsändelser. Delta
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kommer att verka i hela världen med undantag för Asien och Stillahavsområdet, vilka kommer att täckas
av NewCo. Kommissionens undersökning gällde Delta.

De två gemensamma företagen kunde visserligen förefalla allmänt konkurrensvänliga, men
kommissionen upptäckte möjliga konkurrensproblem på marknaden för utgående utrikespost i
Nederländerna. Det finns relativt få operatörer på den nederländska marknaden och de är alla relativt
små. Med undantag av det brittiska postföretaget TPO, som har kunnat ta hand om en betydande del av
den utgående posten med destination Storbritannien, har ingen av de offentliga postoperatörer som verkar
i Nederländerna, inte heller Deutsche Post, uppnått några större marknadsandelar. Koncentrationen
skulle därför ha eliminerat konkurrensen mellan det största företaget, TPG och den mest framgångsrika
utmanaren på den nederländska marknaden, TPO.

För att lösa dessa problem åtog sig parterna att sälja den verksamhet som bedrivs av TNT International
Mail i Nederländerna (TNT IM Netherlands). Detta är den del av TPG i Nederländerna som
ursprungligen var avsedd att överföras till det gemensamma företaget Delta.

Eftersom kommissionen dessutom ansåg att de korrigerande åtgärdernas effekt i hög grad berodde på vad
för slags köpare som tog över denna verksamhet, åtog sig parterna att finna en förhandslösning (en s.k.
up-front solution) beträffande köparen. De band sig med andra ord att inte fullfölja den anmälda
koncentrationen förrän ett bindande försäljnings- och köpeavtal hade ingåtts med en av kommissionen
godkänd köpare.

Bombardier/ADtranz (126)

Den 3 april godkände kommissionen det kanadensiska företaget Bombardiers övertagande av
DaimlerChryslers järnvägsdivision ADtranz sedan parterna gått med på att fullgöra vissa åtaganden.
Transaktionen skulle om den genomförts enligt den ursprungliga anmälan ha lett till att det nya företaget
fått en dominerande ställning på marknaderna för regionaltåg och spårvagnar i Tyskland. De båda
företagen erbjöd sig dock att avyttra vissa delar och fullgöra ett antal åtaganden som kommer att leda till
att en stark konkurrent växer fram i Tyskland som kan ersätta konkurrensen från ADtranz.

ADtranz (Tyskland) bildades 1995 genom en sammanslagning av järnvägsverksamheterna i ABB och
Daimler-Benz (numera kallad DaimlerChrysler). ADtranz tillverkar rullande järnvägsmateriel och
signalutrustning. Det kanadensiska företaget Bombardier är verksamt inom sektorerna för flygplan,
utrustning för järnvägstransporter samt rekreationsprodukter.

Förvärvet kommer att göra Bombardier till världens största integrerade tillverkare av järnvägsutrustning,
före franska Alstom och tyska Siemens. De tre företagen utgör tungviktarna inom järnvägsutrust-
ningssektorn, både i Europa och i övriga världen.

Kommissionen fann problem i samband med minskad konkurrens på marknaderna för regionaltåg och
spårvagnar/lätta spårfordon i Tyskland, vilket skulle ha blivit resultatet av transaktionen.

Parterna gjorde dock åtaganden som gör att Stadler Rail, ett schweiziskt företag verksamt i Tyskland,
kommer att utvecklas till en stark oberoende leverantör av regionaltåg och spårvagnar/lätta spårfordon.
Stadler Rail kommer i stor utsträckning att ta över den marknadsposition som ADtranz har i dag.
Åtagandena kommer också att garantera att två oberoende leverantörer av elektrisk framdrivning (Kiepe
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och Elin) förblir verksamma på båda marknaderna, vilket möjliggör framtida konsortier där Stadler och
andra icke integrerade mekanikleverantörer ingår.

MAN/Auwärter (127)

Efter en grundlig undersökning godkände Europeiska kommissionen den 20 juni MAN-koncernens
planerade övertagande av Auwärter, ett tyskt företag som tillverkar bussar av märket Neoplan.
Kommissionen kom fram till att det trots förvärvet kommer att råda effektiv konkurrens mellan
MAN/Auwärter och DaimlerChryslers EvoBus, vilka är de två huvudsakliga aktörerna på den tyska
marknaden för stadsbussar.

Kommissionen har noggrant undersökt sammanslagningen av MAN Nutzfahrzeuge AG, en lastbils- och
busstillverkare med säte i München, och Gottlob Auwärter GmbH, ett tyskt företag med säte i Stuttgart
som säljer bussar av märket Neoplan.

Kommissionens slutsats var att det kommer att råda konkurrens inom den tyska bussbranschen även efter
förvärvet, eftersom DaimlerChrysler-koncernen kommer att förbli marknadsledande när det gäller
tillverkning av bussar. DaimlerChrysler-koncernen äger EvoBus, som tillverkar bussar av märkena
Mercedes-Benz och Setra.

Auwärter är en icke-integrerad busstillverkare som köper motorer och chassier från andra företag.
Företaget är en relativt liten aktör på bussmarknaden, vilken i Tyskland redan i stor utsträckning
domineras av MAN och EvoBus.

Denna sammanslagning kommer främst att ha återverkningar på citybussmarknaden i Tyskland.
MAN/Auwärter och EvoBus kommer vardera att stå för knappt hälften av denna marknad, vilket
föranledde kommissionen att ingående undersöka om koncentrationen riskerade att ge upphov till en
gemensam marknadsdominerande ställning i Tyskland genom hemlig samordning av konkurrens-
beteendet mellan de båda koncernerna. En sådan samordning skulle vara teoretiskt genomförbar, trots att
det för stadsbussar krävs anbudsinfordringar på europeisk nivå.

Efter en ingående undersökning av ärendet drog kommissionen emellertid slutsatsen att det inte fanns
någon sådan risk. För det första ansåg kommissionen inte att det skulle finnas någon fungerande
samordningsmekanism, vilket gjorde varje hemlig marknadsuppdelning mellan EvoBus och
MAN/Auwärter otänkbar. För det andra fanns det väsentliga skillnader mellan EvoBus och
MAN/Auwärter, som olika kostnadsstrukturer, vilket gör det troligt att företagen snarare kommer att
konkurrera än agera i hemligt samförstånd.

Sammanfattningsvis ansåg kommissionen att effektiv konkurrens råder på den tyska marknaden, ett
faktum som inte kommer att ändras genom sammanslutningen, trots att Auwärter försvinner som
självständig leverantör.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

Efter en grundlig undersökning godkände Europeiska kommissionen det tyska företaget BASF:s
planerade förvärv av Eurodiol och Pantochim, två belgiska kemiföretag. BASF kommer att uppnå höga
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marknadsandelar för vissa kemiska basprodukter. Kommissionen kom emellertid fram till att denna
transaktion skulle ha en mindre skadlig inverkan på marknaden än vad en nedläggning av de belgiska
företagen skulle ha.

Den 12 februari fick kommissionen en anmälan om BASF:s avsikt att förvärva Pantochim och Eurodiol,
två belgiska företag som var verksamma inom kemisektorn men som gick med förlust.

Kommissionens undersökning syftade till att klarlägga koncentrationens återverkningar på marknaderna
för butandiolderivaten THF, NMP och GBL i EES-området, där BASF kommer att ha marknadsandelar
på över 45 %. Dessa produkter används främst som lösningsmedel. Transaktionen medförde en
sammanslagning mellan marknadsledaren (BASF) och Eurodiol, som är nummer tre på marknaden,
vilket i sig gav upphov till oro beträffande dominans, eftersom återstående konkurrenter är så små.

Mot bakgrund av Eurodiols och Pantochims ekonomiska svårigheter, har kommissionen analyserat detta
ärende i enlighet med undsättningskoncentrationsbegreppet (”konkursförsvar”) som ursprungligen
tillkom i samband med beslutet i ärendet Kali+Salz/Treuhand/MDK (IV/M.308).

Kommissionen fann att ett ackordsförfarande (”concordat judiciaire”) hade inletts i fråga om Eurodiol
och Pantochim vid domstolen i Charleroi den 18 september. Det kunde anses ställt utom tvivel att i
avsaknad av en köpare skulle den omedelbara konsekvensen bli att Eurodiol och Pantochim oundvikligen
försattes i konkurs. Trots de ansträngningar att finna en köpare som gjordes av domstolens
kommissionärer och trots kommissionens egna undersökningar för att hitta en alternativ lösning, var
BASF det enda företag som lade ett konkret bud på de belgiska bolagen. Kommissionen konstaterade
även att Eurodiols och Pantochims produktionskapacitet utan sammanslagningen skulle ha lett till en
överhettning på marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de speciella villkor som råder på dessa marknader,
som kännetecknas av ökande efterfrågan och kapacitetsbrist, skulle en konkurs sannolikt orsaka
bristande utbud och prisökningar som skulle ha varit till större skada för kunderna än om koncentrationen
tilläts. Kommissionen fastställde således att villkoren för en undsättningskoncentration var uppfyllda och
godkände affären.

De Beers/LVMH (129)

I juli godkände kommissionen att ett gemensamt företag bildades mellan De Beers och LVMH. Det
gemensamma företaget, Rapids World, kommer att vara verksamt inom detaljistledet när det gäller att
marknadsföra diamantsmycken under varumärket De Beers. Kommissionen godkände visserligen det
gemensamma företaget som sådant, men skickade samtidigt ett meddelande om invändningar till De
Beers med anledning av företagets leveransavtal, som även de har anmälts för godkännande.
Meddelandet utgör en varning om att avtalen bryter mot EU:s konkurrensregler.

Både det gemensamma detaljhandelsföretaget och de anmälda leveransavtalen ingår i De Beers nya
strategi som syftar till att ersätta företagets traditionella monopolistiska metoder baserade på
utbudskontroll med en strategi som bygger på efterfrågestyrda åtgärder.

Kommissionens undersökning om de konkurrensmässiga effekterna av denna affär belyste i hur hög grad
De Beers dominerar den globala utbudsmarknaden för rådiamanter. Ingen kausal bindning kunde dock
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påvisas genom kombinationen av LVMH och De Beers i detaljistledet som skulle kunna leda till att De
Beers dominerande ställning stärks i tidigare marknadsled.

De Beers erkänner sig vara diamantbranschens ”väktare”, med kontroll över cirka två tredjedelar av
världens samlade tillgångar av rådiamanter. Eftersom De Beers kontrollerar världsproduktionen av
rådiamanter och samtidigt använder sitt förråd av rådiamanter strategiskt, kan företaget påverka
kvantiteten, kvaliteten och i stor utsträckning även priset på de rådiamanter som det släpper ut på
marknaden varje år. Den återstående marknaden är mycket fragmenterad och några av de andra
rådiamantproducenternas intresse av att konkurrera med De Beers är begränsat på grund av att de har ett
avtal om att sälja en avsevärd del av sin produktion till De Beers.

Trots denna dominans i tidigare marknadsled kunde det inte fastställas genom kommissionens
undersökning att inrättandet av det gemensamma företaget skulle ha lett till några betydande strukturella
förändringar på utbudsmarknaden för rådiamanter. Kommissionen beslöt därför att godkänna
transaktionen utan villkor.

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (130)

Kommissionen godkände på vissa villkor att den spanska koncernen Grupo Villar Mir och Energie
Baden-Württemberg (EnBW), ett tyskt företag gemensamt kontrollerat av Electricité de France (EdF),
förvärvade gemensam kontroll över det spanska elföretaget Hidroeléctrica del Cantábrico
(Hidrocantábrico). Om transaktionen hade genomförts enligt den ursprungliga anmälan skulle den ha lett
till en förstärkning av den befintliga kollektiva dominansen på den spanska grossistmarknaden för el. För
att undanröja dessa farhågor åtog sig EdF och operatören av det franska elnätet, RTE, att utöka den
kommersiella kapaciteten betydligt på länken mellan Frankrike och Spanien, till ca 4 000 MW, och
därmed skapa förutsättningar för ökade handelsvolymer av el till och från Spanien, vilket gagnar de
spanska konsumenterna.

Den transaktion som anmäldes till kommissionen den 10 april består i att Ferroatlántica förvärvar
aktiemajoriteten i Hidrocantábrico, som är nummer fyra i storleksordningen bland de spanska elbolagen.
Ferroatlántica ägs för närvarande av det spanska bolaget Grupo Villar Mir, men kommer efter
transaktionens fullföljande att kontrolleras gemensamt av Grupo Villar Mir och EnBW.

Kommissionen inledde en fördjupad undersökning i juni eftersom det fanns risk för att affären skulle
stärka den redan befintliga kollektiva dominansen på den spanska grossistmarknaden för elektricitet, som
utövades av Endesa och Iberdrola. Undersökningen bekräftade att kommissionens oro var befogad. Efter
att ha fått fotfäste i Spanien och med tillgång till Hidrocantábricos betydande elproduktionskapacitet,
skulle EdF sannolikt ha motverkat alla ökningar av den kommersiella kapaciteten i den länk som leder
elektricitet över Pyrenéerna. Kapaciteten på länken mellan Frankrike och Spanien är redan måttlig, vilket
skapar hinder för Spaniens elimport och isolerar marknaden från andra elmarknader på kontinenten till
nackdel för kunderna.

För att lösa de konkurrensproblem som kommissionen hade funnit åtog sig EdF och EdF/RTE att vidta
alla nödvändiga åtgärder för att utöka den kommersiella kapaciteten på länken vid den fransk-spanska
gränsen, från nuvarande 1 000 MW till ca 4 000 MW. Kapacitetsökningen kommer att ske gradvis under
en kort eller medellång period. EdF/RTE, operatören av det franska elnätet (gestionnaire du Reseau de

¥130∂ COMP/M.2434 – Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001.



KONCENTRATIONSKONTROLL 237

KONK. RAP. 2001

Transport d’Electricité), är en division inom EdF som förvaltar det nationella elnätet och länkarna med
Frankrikes grannländer.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

Europeiska kommissionen har på vissa villkor godkänt den brasilianska järnmalmsproducenten CVRD:s
och den japanska handelskoncernen Mitsuis planerade förvärv av gemensam kontroll över en annan
brasiliansk järnmalmsproducent, Caemi. Den planerade transaktionen går ut på att Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD) och Mitsui & Co. Ltd (Mitsui) förvärvar gemensam kontroll över Caemi Mineração e
Metalurgia SA (Caemi). Caemis tillgångar består huvudsakligen av den brasilianska järnmalmspro-
ducenten Mineração Brasilieras Reunidas (MBR) och ett 50-procentigt innehav i den kanadensiska
järnmalmsproducenten Quebec Cartier Mining Company (QCM).

Koncentrationens effekt på konkurrensen bedömdes utifrån hur marknaden för järnmalm som importeras
sjövägen påverkas, eftersom de västeuropeiska stålproducenterna är nästan helt beroende av järnmalm
från gruvor som ligger långt från Europa på grund av att de lokala tillgångarna är små. Järnmalm som
transporteras sjövägen utgör ungefär 45 % av all järnmalm som säljs och de största källorna för denna typ
av malm ligger i Brasilien och Australien. För att kunna delta i den sjöbundna handeln krävs det tillgång
till specifik infrastruktur som särskild järnväg som är avpassad för transport av mycket stora laster och
djupvattenhamnar. CVRD är världens största producent av mull och kulsinter som transporteras
sjövägen, följt av de Australienbaserade gruvföretagen Rio Tinto och BHP.

Den planerade transaktionen skulle ha lett till att en dominerande ställning uppstod eller rentav
förstärktes på marknaden för järnmalmskulsinter och direktreduktionsjärnmalm som levereras sjövägen
eftersom den nya enheten genom transaktionen skulle få så stora andelar av dessa marknader och de
återstående konkurrenterna sannolikt inte skulle kunna påverka Mitsui/CVRD/Caemis marknads-
beteende.

Den 5 oktober 2001 erbjöd parterna ett åtagande som var utformat för att lösa de konkurrensproblem som
kommissionen hade konstaterat. Det bestod i att avyttra Caemis 50-procentiga innehav i QCM och
därigenom undanröja ”överlappningen” mellan CVRD:s och Caemis tillverkning av järnmalmskulsinter.
Detta åtagande undanröjer kommissionens betänkligheter beträffande utbudet av både dessa produkter
och av direktreduktionsmalm.

UPM-Kymmene/Haindl och Norske Skog/Parenco/Walsum (132)

Efter en grundlig undersökning godkände kommissionen det finska företaget UPM-Kymmenes planer på
att ta över Haindl, ett tyskt familjeägt pappersföretag och därefter sälja två av Haindls pappersbruk till
den norska papperstillverkaren Norske Skog, nämligen Parenco i Nederländerna och Walsumbruket i
Tyskland.

Koncentrationen kommer främst att påverka marknaderna för tidningspapper och journalpapper, som
kommissionen anser båda har en europeisk dimension. Eftersom UPM-Kymmene och Haindl
tillsammans med Stora Enso och Holmen kommer att kontrollera mer än två tredjedelar av all försäljning
av tidningspapper i Västeuropa genomförde kommissionen en fördjupad undersökning i syfte att
klarlägga om det fanns en risk att koncentrationen skulle kunna leda till att de fyra marknadsledande

¥131∂ COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001.
¥132∂ COMP/M.2498 – UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001, och COMP/M.2499 – Norske Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001.



238  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 2001

bolagen uppnådde kollektiv marknadsdominans i Europa. Liknande problem uppstod på marknaden för
journalpapper, där de tre största tillverkarna, UPM-Kymmene, Stora Enso och M-real/Myllykoski också
efter förvärvet skulle kontrollera mer än två tredjedelar av all försäljning i Västeuropa.

Kommissionens inledande oro rörde riskerna att företagen skulle samråda i hemlighet för att driva upp
priserna eller bibehålla dem på en hög nivå. Detta skulle uppnås genom att antingen begränsa
investeringarna i ny kapacitet eller hålla produktionsvolymen nere genom tillfälliga stillestånd av
pappersmaskinerna. Det finns emellertid vissa egenskaper hos marknaderna för tidnings- och
journalpapper som fick kommissionen att avfärda sina betänkligheter beträffande kollektiv dominans på
dessa marknader.

De viktigaste faktorerna som ledde till denna slutsats var marknadsandelarnas begränsade stabilitet,
avsaknaden av öppenhet beträffande kapacitetsökande projekt före ett slutgiltigt åtagande och bristen på
symmetri i kostnadsstrukturerna. På grund av att det saknas insyn om investeringsprojekt före dessa blir
oåterkalleliga finns det heller inga effektiva samordningsmekanismer som skulle kunna hindra
nyinvesteringar. Kommissionen ansåg även att de mindre företagen på båda marknaderna skulle ha
möjlighet att motverka eventuella prishöjningar dikterade av marknadsledarna, särskilt under perioder
med låg efterfrågan på papper.

Kommissionen drog därför slutsatsen att förvärvet inte skulle lägga hinder i vägen för effektiv
konkurrens på den europeiska marknaden för tidningspapper och journalpapper.

Shell/DEA (133) och BP/E.ON (134)

Kommissionen har godkänt Royal Dutch/Shells (Förenade kungariket/Nederländerna) förvärv av det
tyska olje- och petrokemiföretaget DEA, som tillhör RWE-gruppen. Den har också godkänt
kombinationen av den petrokemiska verksamheten inom det brittiska BP Plc och det tyska företaget
Veba, ett dotterföretag till E.ON-gruppen. De två transaktionerna skulle ha lett till att en dominerande
ställning hade skapats för Shell/DEA och BP/Veba på etenmarknaden inom pipelinenätet ”ARG+”, som
sammanbinder Nederländerna, Belgien och Tyskland. De åtaganden som företagen har gjort räckte dock
till för att undanröja dessa betänkligheter. Shell har åtagit sig att ge tillträde till sin importterminal för
250 kiloton etenimport från tredje part. BP har åtagit sig att avyttra två aktieposter i företaget ARG som
driver pipelinenätet.

De två transaktionerna tillsammans leder till en betydande omstrukturering av etenmarknaden. Eten är en
grundläggande petrokemisk produkt som används i olika tillämpningar som polyeten (PE) och PVC.
Denna marknad är redan i dag mycket koncentrerad, vilket gör det ännu viktigare att skydda den
återstående konkurrensen till förmån för etenanvändarna.

Efter en djupgående marknadsundersökning kom kommissionen fram till att kombinationen av, å ena
sidan, Shells och DEA:s och, å andra sidan, BP:s och E.ON:s petrokemiska verksamhet skulle skapa en
gemensam dominerande ställning på marknaden för eten på pipelinenätet ”ARG”. Detta nät och dess
förgreningar förbinder olika produktionsorter, terminaler till havs och etenkonsumenter i Belgien,
Nederländerna och västra Tyskland.

¥133∂ COMP/M.2389 – Shell/DEA, 23.8.2001.
¥134∂ COMP/M.2533 – BP/E.ON, 6.9.2001.
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Båda transaktionernas huvudsakliga effekt blir att de enda vertikala icke integrerade etenproducenterna
försvinner från marknaden, och de är också de viktigaste leverantörerna till handeln. Detta kommer att
göra att oberoende etenköpare endast kommer att ha tillgång till leverantörer som konkurrerar med deras
kunder i efterföljande marknadsled.

Båda de sammanslagna enheterna kommer att kontrollera största delen av etenmarknaden, de kommer
inte att vara utsatta för jämförbara starka konkurrenter och skulle komma att få en unik ställning vad
gäller ARG-pipelinen. Särskilt kommer BP/Veba att få ett avgörande inflytande på det företag som driver
ARG, medan Shell äger en av de fem importterminalerna på Nordsjökusten, som är de enda kanalerna för
import till ARG-pipelinenätet.

Kommissionen drog slutsatsen att det finns en stor risk för att konkurrensen mellan de två nya enheterna
skulle minska, och att etenköpare inte skulle få tillgång till konkurrenskraftiga leveranskällor efter de två
sammanslagningarna.

För att lösa dessa konkurrensproblem åtar sig Shell att låta tredje part få tillgång till företagets terminaler
i Moerdijk i Nederländerna för en total sammanlagd volym på upp till 250 kiloton per år under en
tioårsperiod. Detta kommer att kraftigt förstärka tillgången till eten på ARG-marknaden från konkurrens-
kraftiga och oberoende källor och kommer att göra det möjligt för tredje parter att för första gången
importera eten på långsiktig strukturell bas till konkurrenskraftiga priser. De volymer som täcks av
åtagandena är tillräckliga för att hindra de två sammanslagna enheterna från att strypa konkurrensen.
Volymen 250 kiloton motsvarar den årliga kapaciteten hos en hel mindre etenanläggning, och skulle
kunna medge en ökning av de nuvarande tredje parternas import med nästan 400 %. De tillgångsvillkor
som föreslås av Shell kommer att ge tillgång till icke diskriminerande långsiktig tillgång till terminalen
till konkurrenskraftiga priser.

BP och E.ON åtar sig att avyttra två av sina tre BP/Veba-aktieposter i ARG. Under en övergångsperiod,
tills aktieposterna är avyttrade, åtar de sig att inte utöva sina blockeringsrättigheter, särskilt vad gäller
beslut om tredje parts tillträde. BP/E.ON åtar sig vidare att garantera tillgång till en förbindelsepipeline
mellan ARG-nätet och etenkonsumenter i Herne i västra Tyskland, som för närvarande kontrolleras av
Veba. Denna avyttring av de två aktieposterna i ARG kommer att göra slut på BP/Vebas beslutsinflytande
i ARG. När nya aktieinnehavare kommer in i företaget ARG kommer detta också att vidga de olika
aktieinnehavarnas intressen och garantera ARG:s allmänna karaktär som distributör utan att främja en
viss leverantör eller kunds intressen.

Den öppna tillgången till pipelinen till ett konkurrenskraftigt pris kommer att göra det möjligt för
befintliga leverantörer att på ett aktivt sätt konkurrera om kunder inom hela ARG:s område och det
kommer att göra Shells åtagande att öppna importinfrastrukturen fullt effektivt eftersom det är en garanti
för att ytterligare volymer kan transporteras på ett ekonomiskt hållbart sätt till orter inom ARG.

BP/Vebas åtagande att ge tillgång till ARG:s leveranser till de etenkonsumenter som finns i Herne gör att
den återstående flaskhalsen i infrastruktur under BP/Vebas kontroll försvinner. Detta eliminerar
möjligheterna att BP/Veba fortsättningsvis kommer att vara skyddade från konkurrensbegränsningar som
kommer från alternativa ARG-leverantörer vad gäller dessa kunder. Det finns inga andra ARG-förbindel-
sepipelines som kontrolleras av de två nya enheterna och som skulle kunna användas för att stoppa
etenkonsumenter från att få tillgång till konkurrenskraftiga leveranser via ARG.

Bedömningen av vilken effekt båda dessa affärer kan få på oljeproduktmarknaden i efterföljande led har
hänskjutits till Bundeskartellamt, den tyska konkurrensmyndigheten. Dessa beslut refereras nedan.



240  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 2001

Südzucker/Saint Louis (135)

Kommissionen har godkänt att det tyska marknadsledande företaget för sockertillverkning Südzucker AG
förvärvar Saint Louis Sucre SA, det näst största sockerföretaget i Frankrike. Südzuckers förvärv av Saint
Louis är den första större gränsöverskridande koncentrationen på den europeiska sockermarknaden, som
genom produktionskvoter och marknadsintervention, dvs. minimipriser, är hårt reglerad av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.

Kommissionens undersökning visade att transaktionen skulle ha stärkt Südzuckers redan dominerande
ställning på marknaderna för socker till industrin och detaljhandeln i södra Tyskland och Belgien. Detta
beror på att Saint Louis inte längre kommer att existera som en oberoende och trovärdig potentiell
konkurrent till Südzucker i dessa geografiska områden nära Frankrike, som är Saint Louis
hemmamarknad.

Kommissionen såg även en risk att Südzucker, genom att skaffa sig ordentligt fotfäste på den franska
marknaden, alltså direkt tillträde till Europas näst största sockerproducerande land, skulle kunna
avskräcka andra franska producenter från att konkurrera i södra Tyskland och Belgien genom hot om
ekonomiska påföljder i Frankrike. Effekten av detta skulle ha blivit att den nationella uppdelningen av
den europeiska sockermarknaden bibehölls.

Dessutom skulle det ha givit Südzucker – som redan har en dominerande ställning i södra Tyskland och
Belgien och en monopolställning i Österrike – möjligheten att också uppnå en stark ställning i Frankrike,
genom att företaget på ett förhållandevis unikt sätt skulle kunna sluta ”Europaavtal” med stora
industrikunder och leverera socker över de nationella gränserna.

För att undanröja dessa konkurrensproblem erbjöd sig Südzucker att sälja sitt majoritetsinnehav (68 %) i
belgiska Suikerfabriek van Veurne SA och att ställa 90 000 ton socker i södra Tyskland till en oberoende
handlares förfogande. Försäljningen av Südzuckers andel på 68 % i Veurne kommer att minska
Südzuckergruppens belgiska sockerproduktionskvot med omkring 10 % och får sålunda en betydande
konkurrenseffekt på den belgiska sockermarknaden.

Åtagandet att göra upp till 90 000 ton kvotsocker tillgängligt på grundval av EU:s interventionspriser
kommer att göra det möjligt för en oberoende handlare att effektivt konkurrera på den sydtyska
sockermarknaden. De 90 000 ton som släpps motsvarar 10 % av det socker som årligen konsumeras i
södra Tyskland. Att den oberoende handlaren får betala interventionspriset gör att han kan erbjuda socker
till ett attraktivt pris, varigenom konkurrensen på denna marknad stärks och det faktum att Saint Louis
försvinner som potentiell konkurrent kompenseras.

2. Sammanfattningar av ärenden som har förklarats oförenliga med den gemensamma 
marknaden enligt artikel 8.3 i koncentrationsförordningen

SCA/Metsä Tissue (136)

Den 31 januari 2001 stoppade kommissionen av konkurrensskäl det svenska företaget SCA Mölnlyckes
planerade övertagande av den konkurrerande finska tissuetillverkaren Metsä Tissue.

¥135∂ COMP/M.2530 – Südzucker/Saint Louis, 21.12.2001.
¥136∂ COMP/M.2097 – SCA/Metsä Tissue, 31.1.2001.
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Hygienprodukter på tissuemarknaden kan indelas i olika kategorier, t.ex. toalettpapper,
pappershanddukar, näsdukar och servetter. Dessa produkter säljs antingen via detaljhandeln (konsument-
produkter) eller till företag och institutionella köpare såsom hotell, skolor, sjukhus osv. (away-from-
home-produkter – AFH). Parterna och de flesta andra tissuetillverkare har utvecklat sina egna
märkesvaror, men levererar också private label-produkter till snabbköp och andra stora kunder.

Genom transaktionen skulle SCA:s varumärke Edet (toalettpapper och pappershanddukar) och Metsä
Tissues egna välkända varumärken Lambi, Leni och Serla slås samman. Kommissionen konstaterade att
stormarknaderna i Norden inte skulle ha en tillräckligt stark ställning som köpare för att kunna begränsa
det fusionerade företagets marknadsinflytande och att inga konkurrenter skulle vara beredda att ta sig in
på marknaden på grund av de mycket höga investeringskostnaderna, däribland kostnaderna för att lansera
ett nytt varumärke.

Transaktionen skulle ha lett till uppkomsten av dominerande marknadspositioner på 21 tissuemarknader i
Sverige, Norge och Danmark, till skapandet av duopolistiska dominerande ställningar på två
tissuemarknader i Finland – mellan den fusionerade enheten och amerikanska Fort James – och till en
förstärkning av dominerande ställningar på tre produktmarknader i Finland.

Under den andra (fördjupade) etappen av undersökningen gjorde parterna på nytt åtaganden de erbjudit
redan under den första etappen. Åtagandena, som omfattade en avyttring av vissa tillgångar, hade
underkänts redan i den första etappen, eftersom de inte löste de konkurrensproblem som konstaterats i
fråga om tissueprodukter på konsument- och AFH-marknaderna i Finland eller i fråga om tissueprodukter
inom private label-segmentet på konsumentmarknaden i Danmark. Dessutom omfattade det föreslagna
avyttringspaketet inte en tillräckligt stor kapacitet för att köparen skulle kunna konkurrera effektivt med
den fusionerade enheten och effektivt begränsa SCA:s marknadsinflytande i Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Under dessa omständigheter hade kommissionen inget annat val än att förbjuda
transaktionen.

General Electric/Honeywell (137)

General Electric Co:s (GE) planerade förvärv av Honeywell Inc. stoppades i juli 2001. Kommissionens
undersökning visade att GE redan på egen hand hade en dominerande ställning på marknaderna för
jetmotorer för stora trafikflygplan och stora flygplan för regional trafik. Det var bland annat företagets
starka ställning på marknaden i kombination med dess finansiella styrka och vertikala integrering med
flygplansleasing som ledde till slutsatsen att GE var dominerande på dessa marknader. Undersökningen
visade också att Honeywell var marknadsledande som leverantör av flygelektronikprodukter och andra
produkter samt av jetmotorer för företagsägda flygplan och startmotorer, en central komponent vid
tillverkning av motorer.

Sammanslagningen av de två företagens verksamhet skulle ha lett till dominerande ställningar på
marknaderna för flygelektronikprodukter och övriga produkter samt på marknaden för företagsägda
flygplan. Dessutom skulle GE:s befintliga dominerande ställning på marknaden för stora trafikflygplan
och stora jetflygplan för regional trafik ha förstärkts. Den dominerande ställningen skulle ha skapats eller
förstärkts till följd av horisontella överlappningar på några marknader, genom att GE:s finansiella
resurser skulle ha ökat, den vertikala integrationen av Honeywells verksamhet skulle ha utvidgats samt
genom kombinationen av företagens respektive kompletterande produkter. Integreringen skulle ha gjort
det möjligt för det nya företaget att utnyttja båda företagens inflytande på marknaden för att

¥137∂ COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell, 3.7.2001.
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marknadsföra bägge företagens produkter. Detta skulle ha lett till att konkurrenterna utestängts och
följaktligen skulle konkurrensen på dessa marknader ha satts ur spel, vilket i sin tur skulle ha påverkat
produktkvaliteten, servicen och konsumentpriserna negativt.

Den 14 juni gjorde GE ett antal åtaganden för att åtgärda dessa problem, men de ansågs inte räcka till för
att avlägsna de konkurrensproblem som kommissionen hade konstaterat. Den 28 juni, långt efter det att
tidsgränsen hade överskridits, föreslog GE en ny uppsättning korrigerande åtgärder. Detta nya
åtgärdspaket kunde inte heller accepteras eftersom det inte presenterade en tillräckligt klar lösning på
problemen, trots att man befann sig i ett mycket långt framskridet skede av förfarandet.

Schneider/Legrand (138)

Den planerade sammanslagningen mellan Schneider Electric och Legrand, de två ledande franska
tillverkarna av elektriskt materiel, förbjöds den 10 oktober 2001. Kommissionen upptäckte omfattande
överlappningar mellan Schneiders och Legrands verksamhet vad gäller elcentraler (vanliga fördelnings-
centraler och slutfördelningscentraler samt komponenter till dessa, där den sammanlagda
marknadsandelen skulle komma att ligga mellan 40 % och 70 % beroende på land), elektriska tillbehör
(särskilt strömbrytare och uttag och fastsättningsdon med en sammanlagd marknadsandel på 40–90 %),
vissa produkter för industriell användning (manöverpaneler för industrin och lågspänningsfördelnings-
centraler) och specialanpassade produkter (t.ex. säkerhetsbelysning).

I Frankrike skapade koncentrationen särskilt stora problem för så gott som samtliga berörda produkter,
och skulle i de flesta fall ha förstärkt företagens dominerande ställning. Schneider och Legrand är med
god marginal de två viktigaste aktörerna på den franska marknaden, och kommissionens undersökning
visade tydligt att en signifikant utveckling av de utländska konkurrenternas verksamhet på kort eller
medellång sikt vore högst osannolik. Konkurrensproblem konstaterades även i Danmark, Spanien,
Grekland, Italien, Portugal och Förenade kungariket.

I ett försök att undanröja dessa konkurrensproblem lämnade Schneider in en första serie förslag till
åtaganden till kommissionen den 14 september 2001, vilket var sista datum för att göra åtaganden. Det
visade sig dock genom kommissionens marknadsundersökning att dessa första åtaganden inte räckte till
för att återställa effektiva konkurrensförhållanden.

Schneider kom med ytterligare förslag till åtaganden den 24 september, tio dagar efter det att tidsfristen
för att lämna åtaganden hade gått ut. Efter dessa nya åtaganden kvarstod fortfarande allvarliga tvivel om
konkurrenskraften hos de enheter som skulle säljas av, särskilt i fråga om distributionsmöjligheter i
Frankrike och de ekonomiska riskerna förknippade med att skilja dessa enheter från resten av gruppen.
Dessutom utgjorde inte Schneiders förslag någon riktig lösning för vissa av de geografiska marknader
eller produktmarknader där konkurrensproblem hade konstaterats.

Schneider överklagade kommissionens beslut till förstainstansrätten (139).

¥138∂ COMP/M.2283 – Schneider/Legrand, 10.10.2001.
¥139∂ Mål T-310/01 och T-77/02.
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CVC/Lenzing (140)

Europeiska kommissionen förbjöd CVC Capital Partners Group Ltd:s (CVC) planerade förvärv av
Lenzing AG, en österrikisk tillverkare av konstfibrer. CVC kontrollerar redan Acordis, som är Lenzings
största konkurrent i Europa och enda konkurrent i Förenta staterna.

Affären gällde konstfibersektorn. Det fanns fem relevanta produktmarknader att beakta i konkurrens-
analysen, nämligen rå viskos, spinnfärgad viskos, viskos för tamponger, lyocell och teknik för produktion
och beredning av lyocell. Kommissionen anser att alla tre viskosmarknaderna omfattar hela Europa
eftersom importen är mycket liten (betydligt under 10 %) och att marknaden för lyocellteknik omfattar
hela världen. När det gäller produktionen av lyocell anser kommissionen att den geografiska marknaden
inte behöver fastställas.

Den kombinerade enheten skulle ha uppnått mycket höga sammanlagda andelar på samtliga tre
viskosmarknader (mer än 55 % i rå viskos och mer än 85 % i spinnfärgad viskos och viskos för
tamponger) och sammanslagningen skulle ha lett till ett världsomfattande monopol på marknaderna för
produktion av lyocell och lyocellteknik. Koncentrationen skulle ha undanröjt Acordis starkaste
konkurrent på viskosmarknaden i EES och endast tre mindre och svagare konkurrenter skulle ha funnits
kvar: Sniace i Spanien, Svenska Rayon i Sverige och Säteri i Finland. Kommissionen drog därför
slutsatsen att koncentrationen skulle ha skapat en dominerande ställning på marknaderna för rå viskos
och spinnfärgad viskos.

När det gäller viskosmarknaden för tamponger kom kommissionen fram till att Acordis redan har en
dominerande ställning. Koncentrationen skulle ha stärkt denna ställning ytterligare, eftersom antalet
tillverkare i Europa skulle ha minskat från tre till två.

När det gäller lyocell är Lenzing och Acordis för närvarande de enda producenterna av lyocell i världen
och de enda två aktörerna på marknaden för teknik för produktion och beredning av lyocell som i nuläget
kan erbjuda teknik som är färdig att tas i bruk. Parterna innehar tillsammans en klar majoritet av alla
befintliga patent inom produktion och beredning av lyocell och det är mycket svårt att ta sig in på
marknaden. Kommissionen drog därför slutsatsen att koncentrationen skulle ha skapat en dominerande
ställning på marknaderna för såväl lyocelltillverkning som lyocellteknik.

Under den andra fasen av utredningen gjorde parterna följande åtaganden: (i) att bevilja en icke-
ensamlicens för lyocell, (ii) att sluta ett avtal om beställningsarbeten enligt vilket parterna skulle
producera lyocell för licensinnehavaren, och (iii) att bevilja en icke-ensamlicens för Galaxy
tampongfiber. Kommissionen ansåg att dessa åtaganden inte var tillräckliga för att avhjälpa de problem
som koncentrationen skulle ha medfört.

Detta ärende utreddes i nära samarbete med den amerikanska konkurrensmyndigheten, FTC.

Tetra Laval/Sidel (141)

Den 30 oktober förbjöd kommissionen Tetra Laval B.V.:s förvärv av det franska företaget Sidel SA. Tetra
Laval-koncernen, där Tetra Laval ingår, har sitt huvudkontor i Schweiz och äger Tetra Paks förpacknings-
verksamhet. Tetra har en dominerande ställning på marknaden för kartongförpackningar med en total

¥140∂ COMP/M.2187 – CVC/Lenzing, 17.10.2001.
¥141∂ COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel, 30.10.2001.
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marknadsandel på mer än 80 % i Europa. Sidel är den ledande tillverkaren av förpackningsutrustning för
PET-flaskor, särskilt sträckformblåsningsmaskiner.

Kommissionens undersökning visade att en kombination av det dominerande företaget i fråga om
kartongförpackningar och det ledande företaget på området för förpackningsutrustning för PET-flaskor
skulle leda till uppkomsten av en dominerande ställning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) på marknaden för förpackningsutrustning för PET-flaskor, särskilt sträckformblåsningsmaskiner
som används för känsliga produkter, samt förstärkning av en dominerande ställning på marknaden för
aseptisk kartongförpackningsutrustning och aseptisk kartong inom EES.

Kommissionen anser att marknaderna för kartong samt förpackningsutrustning för PET-flaskor är
närbesläktade, angränsande marknader som hör till samma sektor, nämligen förpackningar för flytande
livsmedel, även om de i dag är separata relevanta produktmarknader. PET och kartong är tekniskt
utbytbara, eftersom PET kan vara ett alternativt förpackningsmaterial för alla produkter som för
närvarande förpackas i kartong. PET och kartong används redan som förpackningsmaterial i samma
produktsegment (flytande mejeriprodukter, juicer, drycker med fruktsmak samt te- och kaffedrycker).

Kombinationen av Tetras dominerande ställning i fråga om kartongförpackningar och Sidels ledande
position i fråga om förpackningsutrustning för PET-flaskor skulle ge den fusionerade enheten möjlighet
och incitament att utnyttja sin dominerande ställning på kartongmarknaden till att få en dominerande
ställning i fråga om förpackningsutrustning för PET-flaskor. Dessutom skulle Tetras nuvarande
dominerande ställning på kartongmarknaden stärkas genom att Sidel skulle försvinna som konkurrent på
en angränsande marknad. Den fusionerade enhetens dominerande ställning på två marknader nära
varandra skulle sannolikt ytterligare stärka de båda företagens tidigare dominerande ställning, hindra
andra företag från att komma in på marknaden och minska konkurrensen.

Den 9 oktober 2001 föreslog Tetra ett antal åtaganden för att undanröja problemen, men åtagandena
ansågs otillräckliga. Med beaktande av de allvarliga konkurrensproblemen som Tetra inte kunde lösa,
hade kommissionen inget annat val än att förbjuda fusionen.

Med hänsyn till de särskilda omständigheterna till följd av att Tetra Laval redan köpt praktiskt taget alla
aktier i Sidel, är kommissionen beredd att undersöka de praktiska arrangemangen för att återställa en
fungerande konkurrens.

C — Beslut enligt artikel 2.4 i koncentrationsförordningen 
(ärenden som gäller gemensamma företag) (142)

Smith & Nephew/Beiersdorf JV (143)

Både Smith & Nephew och Beiersdorf utvecklar, producerar och distribuerar medicinska produkter,
bland annat sårvårdsprodukter, gips och förbandsprodukter. Smith & Nephew har huvudkontor i London
och Beiersdorf i Hamburg, Tyskland. Ärendet gällde företagens planer på att kombinera sina

¥142∂ Ärenden som rör gemensamma företag (joint ventures) enligt artikel 2.4 i koncentrationsförordningen omfattas även av
tillämpningen av artikel 81 i fördraget och handläggs därför i allmänhet av de operativa enheterna vid
konkurrensdirektoratet i stället för av arbetsgruppen för kontroll av företagskoncentrationer (Merger Task Force).

¥143∂ COMP/JV.54 – Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001.
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verksamheter inom klassisk sårvård, fixering, förband och flebologi (144) i ett gemensamt företag, ägt till
hälften var.

Marknaderna för dessa produkter ansågs vara nationella snarare än EES-omfattande. Kombinationen av
moderföretagens verksamheter skulle därför ha orsakat konkurrensproblem på marknaderna för första
hjälpen-förband för yrkesmässig användning (plåster), fixeringsförband, stödförband och gipsförband i
flera medlemsstater, bland annat Tyskland, Nederländerna, Belgien, Danmark, Italien, Spanien och
Förenade kungariket. Problemen löstes genom de två företagens åtaganden att avyttra vissa varumärken
och verksamheter antingen i vissa länder eller grupper av länder, eller också i hela EES, i syfte att
undanröja de problematiska överlappningar som annars skulle ha uppstått.

Vid sin granskning av det gemensamma företaget undersökte kommissionen även om etableringen av det
gemensamma företaget eventuellt skulle kunna locka moderföretagen att samordna sitt konkurrens-
beteende inom de delar av verksamheten som de behåller själva. Detta var särskilt viktigt på grund av
Smith & Nephews starka ställning på marknaden för avancerad sårvård och Beiersdorfs lika starka
ställning på konsumentmarknaderna för första hjälpen-förband, bandage och ortopediska mjuka
produkter. Trots dessa starka ställningar kom kommissionen fram till att det inte förelåg någon sådan
risk, eftersom de marknader som moderföretagen kommer att bearbeta är tydligt åtskilda.

Hutchison/RMPM/ECT (145)

Den 3 juli gav kommissionen klartecken för Hutchison Netherlands BV (Hutchison) och Rotterdam
Municipal Port Management (RMPM) att förvärva containerterminalföretaget Europe Combined
Terminals BV (ECT) under förutsättning att vissa åtaganden uppfylldes. Hutchison tillhör Hutchison
Whampoa-koncernen (Hongkong), vars direkta och indirekta filialer tillhandahåller stuveritjänster
världen över. I Europa kontrollerar Hutchison containerterminalerna vid oceanhamnarna Felixstowe och
Thamesport. RMPM ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av den nederländska hamnen
Rotterdam. ECT är den ledande containerterminaloperatören i Rotterdams hamn, som i sin tur är den
största hamnen på det europeiska fastlandet.

Genom förvärvet slås den ledande operatören på kontinenten (ECT) samman med den ledande
operatören i Förenade kungariket (Hutchison). Efter sammanslagningen kommer Hutchison/ECT att ha
en marknadsandel på ungefär 50 %, vilket innebär att företaget kommer att vara mer än dubbelt så stort
som dess två största konkurrenter var och en för sig (HHLA och Eurogate). Parternas starka ställning på
marknaden återspeglas också i det faktum att en så stor andel av de stora rederierna anlitar dem vid de
viktiga rutterna mellan Nordeuropa, Nordamerika och Fjärran östern. Dessutom har parternas terminaler
i Felixstowe och Rotterdam ett flertal naturliga fördelar som gör dem särskilt lämpade för större fartyg.
Det faktum att man använder allt större fartyg på de stora sjölederna till och från Europa, där en mycket
stor andel av all omlastningsverksamhet sker, skulle därför ytterligare stärka Hutchison/ECT:s ställning
på marknaden.

Kommissionen kom därför efter sin undersökning fram till att koncentrationen skulle ge upphov till en
dominerande ställning på marknaden för tillhandahållande av stuveritjänster för den nordeuropeiska
omlastningsmarknaden. Under undersökningens gång erbjöd emellertid parterna åtaganden som kommer
att resultera i att oberoende konkurrens uppstår i Rotterdams hamn. Rotterdams hamn är en av de största
omlastningshamnarna för oceangående fartyg i Nordeuropa. Kommissionen förklarade transaktionen

¥144∂ Flebologiprodukter omfattar bland annat kompressionsstrumpor, stödstrumpor och anti-trombosstrumpor.
¥145∂ COMP/JV.55 – Hutchison/RMPM/ECT, 3.7.2001.
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förenlig med den gemensamma marknaden, under förutsättning att parterna uppfyller dessa åtaganden
fullt ut.

Hutchison/ECT (146)

Den 15 oktober 2001 anmälde Hutchison till kommissionen sin avsikt att förvärva ensam kontroll över
hela ECT. Eftersom tidsfristen för de åtaganden som företagen hade ålagts genom beslutet i juli månad i
ärendet Hutchison/RMPM/ECT, ännu inte hade gått ut och de flesta av åtagandena ännu inte hade
genomförts, tvingades kommissionen bedöma den nya transaktionen på grundval av en marknads-
situation som i princip var oförändrad. Kommissionens undersökning bekräftade att koncentrationen
skulle ge upphov till en dominerande ställning på marknaden för tillhandahållande av stuveritjänster för
den nordeuropeiska omlastningstrafiken.

Hutchison skulle bli större än sina tre närmaste konkurrenter tillsammans (Hamburger Hafen- und
Lagergesellschaft, Eurogate och Hessenatie). Hutchison/ECT:s starka ställning på marknaden återspeglas
också i det faktum att en så stor andel av rederierna anlitar dem samt de naturliga fördelarna hos deras
terminaler, som gör dem särskilt lämpade för större fartyg. Dessa fartyg står för en allt högre andel av
omlastningstrafiken.

Under undersökningens gång erbjöd sig parterna att göra åtaganden som kommer att främja uppkomsten
av oberoende konkurrens i Rotterdams hamn. Dessa åtaganden omfattar bland annat att ECT avyttrar sin
andel på 33,3 % i containerterminalen Maersk Delta BV (MDBV), ett gemensamt företag med den
danska A.P. Møller-koncernen, till en oberoende köpare. Parterna garanterar även att tillräckligt stor
kapacitet kommer att finnas tillgänglig för att göra det möjligt för en oberoende terminaloperatör att
komma in som en allvarlig konkurrent till ECT i Rotterdams hamn.

Kommissionens slutsats var att förvärvet inte skulle leda till en dominerande ställning på den relevanta
marknaden, under förutsättning att parterna uppfyllde sina åtaganden fullständigt.

D — Sammanfattningar av beslut om hänskjutande enligt artikel 9 
i koncentrationsförordningen

Enel/Wind/Infostrada (147)

Kommissionen beslutade att till den italienska konkurrensmyndigheten – Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato – hänskjuta undersökningen av effekterna på den italienska elsektorn av
Enels och France Telecoms planerade förvärv av Infostrada. Elmarknaden liberaliseras för närvarande
över hela Europeiska unionen, men Enel har fortfarande en dominerande ställning i Italien, vilket
föranleder den italienska myndigheten att hysa oro att företaget skulle kunna skydda sin ställning på
elmarknaden genom att erbjuda kombinerade allmännyttiga tjänster.

Den italienska konkurrensmyndigheten bad Europeiska kommissionen att hänskjuta undersökningen av
vissa aspekter på koncentrationen till Italien. Enligt artikel 9 kan kommissionen hänskjuta ett ärende om
en nationell konkurrensmyndighet anser att en koncentration utgör ett hot mot den effektiva
konkurrensen på dess egen marknad.

¥146∂ COMP/JV.56 – Hutchison/ECT, 29.11.2001.
¥147∂ COMP/M.2216 – Enel/Wind/Infostrada, 19.1.2001.
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Autorità hävdade att förvärvet av Infostrada skulle ge Enel möjlighet att försvara eller stärka sin
dominerande ställning på marknaden för elförsörjning. Genom att tillhandahålla försörjningstjänster och
teletjänster tillsammans, och särskilt genom att använda sådana strategier som gemensam fakturering och
gemensam marknadsföring av sammanlänkade tjänster, skulle Enel kunna ”låsa in” sina befintliga
elkunder och därigenom väsentligt minska effekterna av avregleringen av de italienska elmarknaderna.

Genom att hänskjuta ärendet visade kommissionen att den ansåg att den italienska konkurrensmyn-
digheten var bäst lämpad att genomföra undersökningen och kommissionen har därför inte tagit någon
slutgiltig ställning i denna fråga.

Kommissionens översyn av ärendet visade att transaktionen inte skulle orsaka några konkurrensproblem
ur några andra aspekter av affären, som påverkade telekommunikations- och Internetmarknaderna.
Kommissionen gav därför klartecken för dessa aspekter av affären.

Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy (148)

Den 8 februari hänsköt kommissionen till det finska konkurrensverket, Kilpailuvirasto, en del av
undersökningen av effekterna av det finska företaget Metsäliitto Osuuskuntas planerade förvärv av en
aktieandel i Vapo Oy, som före transaktionen var ett helägt statligt bolag.

Transaktionen skapade en överlappning på marknaden för träbaserat bränsle, sågat virke och virkesan-
skaffning. Kommissionen godkände de delar av affären som berörde marknaderna för sågat virke och
virkesanskaffning, eftersom det där inte uppstod några konkurrensproblem.

Det finska konkurrensverket anhöll hos Europeiska kommissionen om att få ta över undersökningen av
affärens effekt på marknaderna för träbaserat bränsle, torv och den kombinerade marknaden för
träbaserat bränsle och torv i Finland. Slutsatserna från den första etappen av kommissionens
undersökning bekräftade den inledande analys som det finska konkurrensverket gjorde i sin anhållan om
hänskjutande.

Govia/Connex South Central (149)

Den 20 juli biföll kommissionen en begäran från de brittiska myndigheterna att till dem hänskjuta
undersökningen av den Newcastlebaserade Go-Ahead-gruppens och det Parisbaserade företaget Keolis
SA:s förvärv av gemensam kontroll över London-företaget Connex South Central Ltd (South Central).

De brittiska myndigheterna gjorde sin begäran mot bakgrund av att transaktionen påverkar konkurrensen
på vissa järnvägslinjer, särskilt i området London-Gatwick-Brighton, där den skulle leda till överlappning
mellan South Central och parternas befintliga järnvägstrafikföretag Thameslink. De hävdade även att
linjerna i fråga hade lokal räckvidd i förhållande till det övergripande brittiska järnvägsnätet, och att
transaktionen inte skulle ha återverkningar på några andra medlemsstater än Förenade kungariket.

Kommissionen ansåg att de villkor som anges i koncentrationsförordningen var uppfyllda genom de
särskilda omständigheterna kring detta ärende, särskilt det faktum att den berörda marknaden inte utgör
en väsentlig del av den gemensamma marknaden och att det därför var motiverat att hänskjuta ärendet till

¥148∂ COMP/M.2234 – Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy, 8.2.2001.
¥149∂ COMP/M.2446 – Govia/Connex South Central, 20.7.2001.
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de brittiska myndigheterna. Detta var första gången någonsin som ett ärende hänsköts till en medlemsstat
enligt artikel 9.2 b.

Shell/DEA (150)

Den 23 augusti 2001 hänsköt kommissionen till den tyska konkurrrensmyndigheten uppdraget att
undersöka vad det planerade gemensamma företaget mellan Shell och RWE-DEA skulle få för följder på
marknaden för bearbetade oljeprodukter. Enligt det avtal som anmäldes till kommissionen den
10 juli 2001 planerade Shell och DEA att kombinera sina verksamheter inom bearbetade oljeprodukter
och petrokemiska produkter inom ett gemensamt företag.

Den 3 augusti 2001 begärde den tyska konkurrensmyndigheten (Bundeskartellamt) att en del av
undersökningen skulle hänskjutas till den i enlighet med artikel 9 i koncentrationsförordningen.
Bundeskartellamt hävdade att den planerade koncentrationen hotade att skapa eller förstärka en
dominerande ställning på detaljistmarknaden för motorbränsle och flera andra oljeproduktmarknader. I
sin analys beaktade de tyska myndigheterna den föreslagna sammanslagningen av BP:s och E.ON:s
(Veba- och Aralmärken) olje- och petrokemiverksamhet i ett senare led, en separat affär (se redogörelsen
för ärende COMP/M.2533 nedan). Bundeskartellamt konstaterade preliminärt att transaktionen riskerar
att skapa en situation där den nya enheten tillsammans med ett kombinerat BP/Veba/Aral och de andra
stora oljeföretagen tillsammans kommer att ha en dominerande ställning särskilt på detaljistmarknaden
för motorbränsle i Tyskland.

Slutsatserna från den första etappen av kommissionens undersökning bekräftade den inledande analys
som den tyska konkurrensmyndigheten gjorde i sin begäran om hänskjutande. Kommissionen anser även
att Bundeskartellamt är bäst lämpad att bedöma detta ärendes konkurrensmässiga effekt, eftersom detta
kommer att kräva att lokala delmarknader och leverantörsförhållanden undersöks. Dessutom hade
Bundeskartellamt nyligen avslutat en undersökning om påstådd otillåten prissamverkan från de stora
oljebolagens sida i Tyskland, vilket gav myndigheten betydande kunskaper om sektorn.

BP/E.ON (151)

Kommissionen hänsköt granskningen av vad det planerade gemensamma företaget mellan Deutsche BP
och E.ON skulle få för effekter på de vertikala marknaderna för bearbetade oljeprodukter. Enligt
förslaget skall BP förvärva 51 % av aktierna i Veba Oel AG, som för närvarande är ett helägt dotterbolag
till E.ON, verksamt i alla marknadsled av olje- och petrokemisektorn (varumärkena Veba och Aral).
E.ON har en option på att sälja de återstående aktierna till BP och därmed ge företaget ensam kontroll
över Veba Oel vid en senare tidpunkt.

Den 20 augusti begärde Bundeskartellamt att Europeiska kommissionen skulle hänskjuta en del av
undersökningen i enlighet med artikel 9 i koncentrationsförordningen nr 4064/89. Bundeskartellamt
hävdade att den planerade koncentrationen hotade att skapa eller förstärka en dominerande ställning på
detaljistmarknaden för motorbränsle och flera andra oljeproduktmarknader. I sin analys beaktade de
tyska myndigheterna den föreslagna sammanslagningen av Shells och DEA:s oljeverksamhet i senare
marknadsled (se redogörelsen för ärende COMP/M.2389 ovan).

¥150∂ COMP/M.2389 – Shell/DEA, 23.8.2001.
¥151∂ COMP/M.2533 – BP/E.ON, 6.9.2001.
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Bundeskartellamt konstaterade preliminärt att transaktionen riskerar att skapa en situation där den nya
enheten tillsammans med ett kombinerat Shell/DEA och de andra stora oljeföretagen tillsammans
kommer att ha en dominerande ställning på detaljistmarknaden för motorbränsle i Tyskland. Slutsatserna
från den första etappen av kommissionens undersökning bekräftade den inledande analys som den tyska
konkurrensmyndigheten gjorde i sin begäran om hänskjutande.

Haniel/Fels (152)

Den 17 oktober hänsköt kommissionen den del av Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH:s
förvärv av Fels-Werke GmbH som gäller den tyska väggbyggnadsmaterialsektorn till Bundeskartellamt.
Samtidigt beslutade kommissionen att affärens inverkan på den nederländska sektorn för väggbyggnads-
material kräver ytterligare granskning och inledde en fördjupad undersökning.

Bundeskartellamt hävdade i sin begäran om hänskjutande att transaktionen hotar att skapa eller stärka en
dominerande ställning på den tyska marknaden för väggbyggnadsmaterial och anhöll om att få ta över
granskningen av den aspekten på affären från kommissionen. Enligt Bundeskartellamts preliminära
bedömning hotar transaktionen att ge upphov till en situation där den nya enheten skulle ha en
dominerande ställning särskilt på flera regionala tyska marknader för väggbyggnadsmaterial.
Slutsatserna från den första etappen av kommissionens undersökning bekräftade den tyska konkurrens-
myndighetens inledande analys.

Kommissionen ansåg att Bundeskartellamt var bäst lämpad att bedöma de konkurrensmässiga följderna
av ärendet för väggbyggnadsmaterialmarknaderna i Tyskland.

Haniel/Ytong (153)

Kort efter det att beslut hade fattats om att inleda en fördjupad undersökning och att hänskjuta en del av
ärendet Haniel/Fels till Bundeskartellamt, var Haniel involverat i ett ärende med Ytong, som gällde
samma kombination av beslut. I detta andra fall hänsköt kommissionen den del av det planerade köpet av
den tyska skumbetongtillverkaren Ytong som gäller Tyskland till den tyska konkurrensmyndigheten,
Bundeskartellamt, den 30 november. Samtidigt beslutade kommissionen att affärens inverkan på den
nederländska sektorn för väggbyggnadsmaterial kräver ytterligare granskning och inledde en fördjupad
undersökning.

Den 13 november 2001 hävdade den tyska konkurrensmyndigheten att den föreslagna koncentrationen
hotade att skapa eller förstärka en dominerande ställning på den tyska marknaden för väggbyggnads-
material och begärde att kommissionen skulle hänskjuta undersökningen av den aspekten av
transaktionen till Tyskland enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 4064/89 (koncentrationsförordningen).
Enligt Bundeskartellamts preliminära bedömning hotar transaktionen att ge upphov till en situation där
den nya enheten skulle ha en dominerande ställning särskilt på flera regionala tyska marknader för
väggbyggnadsmaterial. Slutsatserna från den första etappen av kommissionens undersökning var i linje
med den tyska konkurrensmyndighetens inledande analys.

Kommissionen ansåg att Bundeskartellamt var bäst lämpad att bedöma de konkurrensmässiga följderna
av ärendet för väggbyggnadsmaterialmarknaderna i Tyskland, eftersom detta kommer att kräva att lokala
(del)marknader och leverantörsförhållanden undersöks. Dessutom hade Bundeskartellamt nyligen

¥152∂ COMP/M.2495 – Haniel/Fels, 17.10.2001.
¥153∂ COMP/M.2568 – Haniel/Ytong, 30.11.2001.
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undersökt denna sektor i Tyskland och myndigheten hade redan inlett undersökningen av Haniels
planerade förvärv av det tyska företaget Fels-Werke GmbH inom samma sektor.

E — Sammanfattning av förstainstansrättens beslut

RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthracite

Den 31 januari 2001 ogiltigförklarade förstainstansrätten kommissionens beslut av den 29 juli 1998
(COMP/ECSC.1252), genom vilket kommissionen godkände koncentrationsaspekterna av omstruktu-
reringen av den tyska kolindustrin. Förstainstansrätten ansåg att kommissionen i sin analys av
koncentrationen inte hade tagit hänsyn till de kommersiella och finansiella effekterna av det eventuella
inslaget av statligt stöd i det pris som RAG hade betalat för Saarbergwerke, som vid den tidpunkten ägdes
av tyska staten och regionen Saar. Kommissionen kommer att behöva fatta ett nytt beslut i detta ärende
och därvid behandla effekterna på konkurrensen av ett eventuellt inslag av statligt stöd. Domslutet tyder
dessutom på att kommissionen har en allmän skyldighet att undersöka konkurrenseffekterna av frågor om
statligt stöd i samband med att beslut antas i koncentrationsärenden.

F — Kommissionens beslut

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1 Beslut enligt artikel 6.1 a och b samt 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Ärende Namn Datum för 
beslut EGT

Datum för
offentlig-
görande

M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge matériaux de spécialités 5.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2255 Telefónica Intercontinental/Sonera 3G 
Holding/Consortium IPSE 2000

9.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug 11.1.2001 C 43 9.2.2001

M.2246 Sofinim/KBC Invest/Mercator&Noordstar/VIV/
Tournesoleon/De Clerck/FOC

11.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2254 Aviapartner/Maersk/Novia 11.1.2001 C 27 27.1.2001

M.2041 United Airlines/US Airways 12.1.2001

M.2244 Royal Vopak/Ellis & Everard 16.1.2001 C 85 15.3.2001

M.2252 Kuoni/TRX/E-TRX/TRX Central Europe JV 17.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2259 Terra/Amadeus/1travel.com 17.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2264 Industri Kapital/Fives-Lille 17.1.2001 C 48 14.2.2001

M.2216 Enel/Wind/Infostrada 19.1.2001 C 39 7.2.2001

M.2270 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/Deutsche 
Bank/VA TECH/ec4ec

22.1.2001 C 207 25.7.2001

M.2247 CU Italia/Banca Popolare di Lodi JV 24.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide 24.1.2001 C 159 1.6.2001

M.2166 CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics 26.1.2001 C 273 28.9.2001

M.2278 Lafarge/Blue Circle JV 29.1.2001 C 76 8.3.2001
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M.2269 SASOL/Condea 30.1.2001 C 107 7.4.2001

M.2296 ENI/Lasmo 1.2.2001 C

M.2262 Flughafen Berlin (II) 5.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2285 Schroder Ventures Limited/Homebase 5.2.2001 C 49 15.2.2001

M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/VAPO OY JV 8.2.2001

M.2272 Rewe/BML/Standa Commerciale 8.2.2001 C 91 22.3.2001

M.2284 ABN Amro/Perkins Food 8.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2228 C & N/Thomas Cook 9.2.2001

M.2185 Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business 
Solutions

12.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2219 E.ON Energie/Energie Oberösterreich/JCE+JME 12.2.2001 C 330 24.11.2001

M.2291 VNU/AC Nielsen 12.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2197 Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV 16.2.2001 C 127 27.4.2001

M.2143 BT/VIAG Intercom 19.2.2001 C 207 25.7.2001

M.2271 Cargill/Agribrands 19.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2310 Hutchison/Investor/HI3G 19.2.2001

M.2290 SFK99-Rahasto/Fortum/Naps Systems 22.2.2001 C 180 26.6.2001

M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich 
Performance Materials

22.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville 22.2.2001 C 181 27.6.2001

M.2280 BASF/Bertschi/Hoyer/Vlag JV 23.2.2001 C 243 31.8.2001

M.2302 Heinz/CSM 23.2.2001 C 83 14.3.2001

M.2324 Sanmina Corporation/AB Segerström & Svensson 23.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2208 Chevron/Texaco 28.2.2001 C 128 28.4.2001

M.2294 Etexgroup/Glynwed Pipe Systems 28.2.2001 C 94 24.3.2001

M.2312 Abbott/BASF 28.2.2001 C 149 19.5.2001

M.2335 Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil 28.2.2001 C 140 12.5.2001

M.2336 Thomson Multimedia/Technicolor 28.2.2001 C 206 24.7.2001

M.2317 Lafarge/Blue Circle (II) 1.3.2001 C 180 26.6.2001

M.2256 Philips/Agilent Health Care Solutions 2.3.2001 C 292 18.10.2001

M.2305 Vodafone Group plc/Eircell 2.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2340 EDP/Cajastur/Caser/Hidroeléctrica del Cantábrico 5.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2309 Ericsson/Skandia/Alleato JV 8.3.2001 C 89 20.3.2001

M.2330 Cargill/Banks 9.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2277 Degussa/Laporte 12.3.2001 C 130 1.5.2001

M.2341 Banco Popular Español/Fortior Holding 12.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2356 Hermes/Codan JV 12.3.2001 C 99 29.3.2001

M.2346 Telefónica/Portugal Telecom/Brazilian JV 13.3.2001 C 111 12.4.2001

M.2357 Vattenfall/Hamburger Elektrizitätswerke/Nordic 
Powerhouse

13.3.2001 C 90 21.3.2001

M.1976 Shell/Halliburton/Well Dynamics JV 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2343 Toro Assicurazioni/Lloyd Italico 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2282 BT/Esat Digifone 16.3.2001

M.2368 Gilde/Capvis/Soudronic 16.3.2001 C 105 5.4.2001

M.2267 Siemens/Janet/JV 19.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2353 RWE/Hidroeléctrica del Cantábrico 19.3.2001 C 143 16.5.2001

M.2364 Deutsche Bank/Banque Worms 19.3.2001 C 321 16.11.2001
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M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim 20.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2240 CVC/Mascotech 20.3.2001 C 274 29.9.2001

M.2257 France Télécom/Equant 21.3.2001 C 187 3.7.2001

M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz 21.3.2001 C 347 8.12.2001

M.2377 Sydkraft/ABB/German Power Trading JV 21.3.2001 C 181 27.6.2001

M.2249 Marconi/RTS JV 23.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries 23.3.2001 C 197 11.7.2001

M.2344 Xchange/BAE Systems JV 23.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2275 Pepsico/Quaker 27.3.2001

M.2323 HSBC-CCF/Banque Hervet 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2339 Conforama/Salzam Mercatone 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2348 Outokumpu/Norzink 27.3.2001 C 175 20.6.2001

M.2366 Denso/MMC 27.3.2001 C 242 30.8.2001

M.2367 Siemens/E.ON/Shell/SSG 27.3.2001 C 172 16.6.2001

M.2079 Raytheon/Thales/JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2231 Huntsman Internatonal/Albright & Wilson Surfactants 
Europe

30.3.2001 C 165 8.6.2001

M.2334 DMDATA/Kommunedata/e-Boks JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2223 Getronics/Hagemeyer JV 2.4.2001

M.2350 Campbell/ECBB (Unilever) 2.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2384 Ratos/3i Group/Atle 2.4.2001 C 145 17.5.2001

M.2365 Schlumberger/Sema 5.4.2001 C 137 9.5.2001

M.2313 Teka/Finatlantis/Holdivat 6.4.2001

M.2354 Enichem/Polimeri 6.4.2001

M.2355 DOW/Enichem Polyuréthanes 6.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2358 Flextronics/Ericsson 6.4.2001 C 159 1.6.2001

M.2360 SGS/R & S/Freeglass JV 6.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2383 VNU/RCS Editori 6.4.2001 C 127 27.4.2001

M.2263 Philips/LG Electronics JV 9.4.2001 C 180 26.6.2001

M.2349 E.ON/Sydkraft 9.4.2001

M.2286 Buhrmann/Samas Office Supplies 11.4.2001

M.2281 Endesa/CDF/Snet (see ECSC. 1352) 17.4.2001 C 179 23.6.2001

M.2347 Mannesmann Arcor/Netcom Kassel 17.4.2001 C 165 8.6.2001

M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister 19.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2222 UGC/Liberty Media 24.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media JV 25.4.2001 C 190 6.7.2001

M.2394 SCI Systems/Nokia Networks 25.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2398 Linde/Jungheinrich JV 25.4.2001 C 160 2.6.2001

M.2345 Deutsche BP/Erdölchemie 26.4.2001 C 174 19.6.2001

M.2218 Thomas Cook Holdings/British Airways JV 30.4.2001

M.2374 Telenor/ErgoGroup/DNB/Accenture JV 2.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2414 Vattenfall/HEW 2.5.2001 C 140 12.5.2001

M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass/Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2395 Morgan Grenfell/Whitbread 8.5.2001 C 172 16.6.2001

M.2391 CVC/Cinven/Assidomän 10.5.2001 C 189 5.7.2001

M.2396 Industri Kapital/Perstorp (II) 11.5.2001 C 274 29.9.2001
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M.2405 Dow Chemical/Ascot 11.5.2001

M.2407 Bertelsmann/RTL Group 11.5.2001 C 291 17.10.2001

M.2435 EDS/Systematics 11.5.2001

M.2315 The Airline Group/Nats 14.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2419 Apax/Schering/Metagen 14.5.2001 C 196 12.7.2001

M.2329 Société Générale/Deufin 17.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2342 Techint/VAI JV 17.5.2001

M.2406 Cepsa Gas Comercializadora/Total Fina Elf Gas & Power 
España

17.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2409 Rail Gourmet Holding/Narvesen 17.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2426 INEOS/Phenolchemie 17.5.2001

M.2370 Thales/Airsys-ATM 21.5.2001 C 237 23.8.2001

M.2418 ORF/Netway/Adworx 21.5.2001 C 201 17.7.2001

M.2433 Barclays Bank/Minimax 21.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2445 NIB Capital/Internatio-Muller Chemical Distribution 21.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2359 International Fuel Cells (UTC)/SOPC (Shell) JV 29.5.2001

M.2386 MEI/Philips 29.5.2001 C 332 27.11.2001

M.2401 Industri Kapital/Telia Enterprise 29.5.2001 C 272 27.9.2001

M.2424 Tyco/CIT 29.5.2001

M.2442 NOBIA/Magnet 29.5.2001

M.2408 REWE COM/Henkel/TEN UK/TEN DE 31.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2451 Hilton/Scandic 31.5.2001 C 238 24.8.2001

M.2190 LSG/OFSI 1.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2437 NEC/Toshiba 5.6.2001 C 189 5.7.2001

M.2397 BC Funds/Sanitec 6.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2458 Bertelsmann/VVC JV 6.6.2001 C 190 6.7.2001

M.2466 Sodexho/Abela (II) 8.6.2001 C 206 24.7.2001

M.2421 Continental/Temic 11.6.2001 C 250 8.9.2001

M.2441 Amcor/Danisco/Ahlstrom 11.6.2001 C 273 28.9.2001

M.2393 Skanska Sverige/Posten/HOOC 13.6.2001 C 181 27.6.2001

M.2403 Schneider/Thomson Multimedia JV 13.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2430 Schroder Ventures/Grammer 13.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2303 Ciaoweb/WE Cube 14.6.2001 C 179 23.6.2001

M.2400 Dexia/Artesia 14.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2413 BHP/Billiton (se ECSC. 1356) 14.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2463 Speedy Tomato 14.6.2001 C 279 3.10.2001

M.2448 Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local 19.6.2001

M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP De Milo/Nascent 19.6.2001 C 319 14.11.2001

M.2459 CDC/Charterhouse/Alstom Contracting 19.6.2001 C 188 4.7.2001

M.2460 IBM/Informix 19.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2415 Interpublic/True North 21.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2300 YLE/TDF/Digita JV 26.6.2001 C 272 27.9.2001

M.2369 CNH/FHE 26.6.2001

M.2404 Elkem/SAPA 26.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2469 Vodafone/Airtel 26.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2490 Knorr-Bremse SFS/Webasto Thermosysteme JV 26.6.2001 C 243 31.8.2001

M.2411 Autologic/TNT/Wallenius/CAT JV 27.6.2001
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M.2427 Infineon/Cryptomathic JV 27.6.2001 C 199 14.7.2001

M.2468 SEAT Pagine Gialle/Eniro 27.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2478 IBM Italia/Business Solutions JV 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2479 Flextronics/Alcatel 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2494 Debitel/Debitel Nederland 29.6.2001

M.2402 Creditanstalt/RZB JV 7.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2439 Hitachi/STMIcroelectronics/SuperH JV 3.7.2001 C 252 12.9.2001

M.2464 Nomura International/Le Méridien Hôtels 3.7.2001 C 198 13.7.2001

M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco 3.7.2001

M.2452 Belgacom/BAS Holding/Securitas 5.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2461 OM Group/DMC2 5.7.2001 C 250 8.9.2001

M.2476 Blue Circle/Michelin JV 5.7.2001 C 284 10.10.2001

M.2432 Angelini/Phoenix JV 6.7.2001 C 281 5.10.2001

M.2488 Alcatel/Alcatel Space 6.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2387 Heineken/Bayerische Brauholding JV 12.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2453 GKN/Brambles 12.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2465 CVC/Amstelland 16.7.2001

M.2501 Eureko/Interamerican 16.7.2001 C 243 31.8.2001

M.2489 Borg Warner/Hitachi 17.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2473 Finnforest/Moelven Industrier 18.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia (se ECSC. 1351) 19.7.2001

M.2431 Allianz/Dresdner 19.7.2001 C 316 10.11.2001

M.2512 EQT Northern Europe/Electrolux 20.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2438 SES/Stork/Fokker Space 24.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2425 Coop Norden 26.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2471 Accenture/Lagardère JV 26.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2480 Thomson/Carlton JV 26.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2337 Nestlé/Ralston Purina 27.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2352 SWB/Stadtwerke Bielefeld JV 27.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2491 Sampo/Storebrand 27.7.2001 C 290 16.10.2001

M.2514 Mazda Motor Corporation/MCL 27.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2456 Preussag/TUI Belgium 2.8.2001 C 238 24.8.2001

M.2513 RWE/Kärntner Energie Holding 2.8.2001 C 286 12.10.2001

M.2518 GFE/Shell Hydrogen/HQC 2.8.2001 C 242 30.8.2001

M.2503 HBG/Ballast Nedam/Baggeren JV 3.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2440 Siemens/Yazaki JV 6.8.2001 C 264 29.9.2001

M.2516 RPBE/Britax 6.8.2001

M.2531 Sara Lee/Earthgrains 6.8.2001 C 250 8.9.2001

M.2534 SCI Systems/Nokia Networks 6.8.2001 C 281 5.10.2001

M.2399 Friesland Coberco/Nutricia 8.8.2001

M.2447 Fabricom/GTI 9.8.2001

M.2517 Bristol Myers Squibb/Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom/Sulzer 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2506 Autostrade/Saba 10.8.2001 C 274 29.9.2001

M.2508 Fortum/OM JV 10.8.2001 C 327 22.11.2001

M.2474 RZB/Centrobank 21.8.2001 C 321 16.11.2001
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M.2422 Hapag-Lloyd/Hamburger Hafen- und Lagerhaus/HHLA-
CT 22.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2362 Dalkia Holding/Clemessy 23.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2487 Bertelsmann/Arnoldo Mondadori JV 23.8.2001 C 279 3.10.2001

M.2548 Cinven/Castrol 23.8.2001 C 350 11.12.2001

M.2539 EQT Northern Europe/Duni 27.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2509 DOW/Reichhold JV 28.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2532 Fiat/Italenergia/Montedison 28.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2538 3i/WM-Data/Atea 30.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2563 EDF/Fenice 30.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2573 A & C/Grossfarma 30.8.2001 C 271 26.9.2001

M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España 31.8.2001 C 282 6.10.2001

M.2540 Fidis/SEI JV 4.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2553 Endesa/Enel-Elettrogen 4.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2556 HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA 4.9.2001 C 273 28.9.2001

M.2558 Havas/Tempus 4.9.2001 C 319 14.11.2001

M.2583 Insys/Hunting Engineering 7.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA JV 13.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2260 Hitachi/LG Electronics JV 14.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2486 Itochu/Marubeni JV 14.9.2001 C 270 25.9.2001

M.2529 JCD/RCS/Publitransport/IPG 14.9.2001 C 300 26.10.2001

M.2560 APAX/MPM 14.9.2001 C 272 27.9.2001

M.2580 Collins & Aikman Product/Textron Automotive Trim 14.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2541 RWA/Verbund JV 17.9.2001

M.2586 CE/Yorkshire Electric 17.9.2001

M.2588 Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal 17.9.2001 C 327 22.11.2001

M.2587 Rabobank/Autoplastics 19.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2549 Sanmina/SCI Systems 20.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2554 IF Holding/FCI JV 20.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2571 Johnson Controls/Sagem 20.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2574 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia 20.9.2001 C 325 21.11.2001

M.2527 Telenor East/ECO Telecom/Vimpel-Communications 21.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2510 Cendant/Galileo 24.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé JV 27.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2462 Ericsson/Sony JV 27.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2481 Balli/Klöckner (see ECSC. 1359) 27.9.2001 C 288 13.10.2001

M.2526 GE Insurance Holding/National Mutual Life 27.9.2001 C 323 20.11.2001

M.2559 USG/Deutsche Perlite 27.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2542 Schmalbach-Lubeca/Rexam 28.9.2001

M.2576 Telefonica/Ericsson JV 28.9.2001 C 328 23.11.2001

M.2546 EADS/Nortel 1.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2552 Norske Skog/Peterson 1.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2584 Tyco/Sensormatic 1.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2505 Tyco/CR BARD 4.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2595 Stora Enso/Stora Enso Timber 4.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2598 TDC/CMG/Migway JV 4.10.2001
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M.2545 Degussa/Ausimont 8.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2592 3i/Eqvitec/Pohjola/Suomi/ION Blast 11.10.2001 C 358 15.12.2001

M.2593 3i/Oko Bank/Uniglass Engineering 11.10.2001

M.2572 Time/IPC 12.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur 15.10.2001

M.2528 Maersk IT/LM Ericsson/WAC 15.10.2001 C 319 14.11.2001

M.2537 Philips/Marconi Medical Systems 17.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2562 Bertelsmann/France Loisirs 17.10.2001 C 309 6.11.2001

M.2608 INA/FAG 18.10.2001

M.2601 WPP/Tempus 22.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2611 Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis 22.10.2001 C 342 5.12.2001

M.2477 Atle/Pricerunner JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2577 GE Capital/Heller Financial 23.10.2001

M.2590 Solectron/C-MAC 23.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2613 Alcoa/BHP Billiton JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2626 Merloni/Foster Wheeler Italiana JV 24.10.2001 C 323 20.11.2001

M.2569 Interbrew/Beck’s 26.10.2001 C 320 15.11.2001

M.2297 BP Chemicals/Solvay (PP) 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2299 BP Chemicals/Solvay/HDPE JV 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2504 Cadbury Schweppes/Pernod Ricard 29.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2535 Sogefi/Filtrauto 29.10.2001

M.2561 Prudential/BPB 6.11.2001 C 323 20.11.2001

M.2623 ABN AMRO/Finaref-PPR JV 6.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2614 ThyssenKrupp/Camom/Eurig 7.11.2001 C 327 22.11.2001

M.2567 Nordbanken/Postgirot 8.11.2001 C 347 8.12.2001

M.2578 Banco Santander Central Hispánico/AKB 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2605 Mead/Westvaco 12.11.2001 C 328 23.11.2001

M.2628 Koch/Kosa 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2629 Flextronics/Xerox 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2483 Groupe Canal+/RTL/GJCD JV 13.11.2001

M.2604 ICA Ahold/Dansk Supermarked 13.11.2001 C 342 5.12.2001

M.2603 ZF Friedrichshafen/Mannesmann Sachs 19.11.2001

M.2620 Enel/Viesgo 20.11.2001

M.2570 BRFKredit/Codan/Boligtorvet JV 21.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2417 Skanska/SITA 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2443 E.ON/Powergen 23.11.2001

M.2523 Siemens/AEM/E-Utile 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2643 Blackstone/CDPQ/Deteks BW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2652 Blackstone/CDPQ/Deteks NRW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2641 Posten/DSV 26.11.2001

M.2616 Deutsche Bank/TDC JV 27.11.2001

M.2565 PPC/WIND/JV 28.11.2001

M.2630 Siemens/Wiener Stadtwerke/Master Talk 28.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2635 DMV II 28.11.2001

M.2524 Hydro/SQM/Rotem JV 5.12.2001

M.2550 Mezzo/Muzzik 6.12.2001
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1.2 Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC 6.12.2001 C 358 15.12.2001

M.2645 Saab/WM-Data AB/Saab Caran JV 6.12.2001

M.2646 Rhenus/VIA Verkehr holding (SNCF)/Rhenus-Keolis 7.12.2001

M.2656 Cinven/Klöckner Pentaplast 7.12.2001

M.2638 3i/Consors/100 World 10.12.2001

M.2660 NPM/ABN AMRO/Norit Personal Care Holding 10.12.2001

M.2602 Gerling/NCM 11.12.2001

M.2647 IVECO/Irisbus 11.12.2001

M.2661 Winterthur/Prudential Assurance 12.12.2001

M.2485 Verbund/ESTAG 14.12.2001

M.2642 BT/Concert 17.12.2001

M.2651 AT&T/Concert 17.12.2001

M.2654 Flextronics Network Services/Telaris Södra 17.12.2001

M.2676 Sampo/Varma Sampo/IF Holding JV 18.12.2001

M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV 19.12.2001

M.2653 Voestalpine/Polynorm 19.12.2001

M.2677 Anglogold/Normandy 19.12.2001

M.2663 CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni 20.12.2001

M.2674 Sonae/CNP-Assurances/LL Porto Retail JV 20.12.2001

M.2675 EDF/TXU Europe/West Burton Power Station 20.12.2001

M.2678 Sonae/CNP-Assurances/Inparsa JV 20.12.2001

M.2679 EDF/TXU Europe/24 Seven 20.12.2001

JV.54 Smith & Nephew/Beiersdorf/JV 30.1.2001 C 89 20.3.2001

JV.56 Hutchison/ECT 29.11.2001

¥154∂ Ännu ej offentliggjort men tillgängligt på GD Konkurrens hemsida: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/. 

Ärende Namn Datum 
för beslut Offentliggörande

M.2033 METSO/Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA/Metsä Tissue 31.1.2001 EGT L 57, 27.2.2002

M.1853 EDF/ENBW 7.2.2001 EGT L 29, 28.2.2002

M.1915 The Post Office/TPG/SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier/Adtranz 3.4.2001 EGT L 69, 12.3.2002

M.2201 MAN/Auwärter 20.6.2001 EGT L 116, 3.5.2002

M.2220 General Electric/Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol 11.7.2001 EGT L 132, 17.5.2002

M.2333 De Beers/LVMH 25.7.2001 ¥154∂

M.2434 Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica del 
Cantabrico

26.9.2001 ¥154∂

M.2283 Schneider/Legrand 10.10.2001 ¥154∂

M.2187 CVC/Lenzing 17.10.2001 ¥154∂

M.2416 Tetra Laval/SIDEL 30.10.2001 ¥154∂
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2. Beslut enligt artikel 66 i EKSG-fördraget

G – Pressmeddelanden

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1 Beslut enligt artikel 6.1 och 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

M.2420 Mitsui/CVRD/CAEMI 30.10.2001 ¥155∂

M.2498 UPM-Kymmene/Haindl 21.11.2001 ¥155∂

M.2499 Norske Skog/Parenco/Walsum 21.11.2001 ¥155∂

M.2389 Shell/DEA 20.12.2001 ¥155∂

M.2530 Südzucker/Saint Louis 20.12.2001 ¥155∂

M.2533 BP/E.ON 20.12.2001 ¥155∂

JV.55 Hutchison/RCPM/ECT 3.7.2001 EGT C 76, 8.3.2001

¥155∂ Ännu ej offentliggjort men tillgängligt på GD Konkurrens hemsida: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

Mål Namn Datum 
för beslut Offentliggörande

ECSC.1345 Salzgitter/Robert 30.1.2001 ¥155∂

ECSC.1352 Endesa/CDF/SNET (se M.2281) 17.4.2001 ¥155∂

ECSC.1354 Usinor/Tubisud Italia 2.5.2001 ¥155∂

ECSC.1355 Interseroh/Hansa 27.7.2001 ¥155∂

ECSC.1357 VA Stahl/TSTG 11.9.2001 ¥155∂

ECSC.1358 Scholz/Alba/Elsa JV 5.10.2001 ¥155∂

ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia (se M.2382) 23.11.2001 ¥155∂

ECSC.1360 Duferco/Sogepa/Carsid 28.11.2001 ¥155∂

ECSC.1362 Thyssenkrupp/Bitros/JV 7.12.2001 ¥155∂

Referens Datum Syfte

IP/01/34 12.1.2001 Kommissionen ger SmithKline Beecham klartecken för förvärv av Block Drug

IP/01/35 12.1.2001 Kommissionen godkänner AviaPartners satsning i Novia, det skandinaviska 
bolaget för marktjänster vid flygplatser

IP/01/48 15.1.2001 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan United Airlines och US 
Airways förutsatt att vissa åtaganden fullgörs

IP/01/57 16.1.2001 Kommissionen godkänner Vopaks köp av Ellis & Everard

IP/01/79 19.1.2001 Kommissionen tillåter att den italienska konkurrensmyndigheten undersöker 
om Enels förvärv av Infostrada påverkar den italienska elmarknaden

IP/01/109 25.1.2001 Kommissionen ger klartecken för Ricohs förvärv av Lanier Worldwide

IP/01/126 31.1.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Smith & 
Nephew och Beiersdorf på det villkoret att avyttringar genomförs
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IP/01/138 31.1.2001 Kommissionen ger klartecken för Sasols övertagande av Condea

IP/01/164 6.2.2001 Kommissionen godkänner Hochtief och IVG consortiums övertagande av 
Berlin Brandenburg Flughafen Holding

IP/01/183 9.2.2001 Kommissionen hänskjuter en del av affären mellan Metsäliitto och Vapo till det 
finska konkurrensverket

IP/01/188 12.2.2001 Kommissionen ger klartecken för C&N Touristics förvärv av Thomas Cook 
Holdings

IP/01/192 12.2.2001 Kommissionen ger klartecken för sammanslagning av NVU och ACNielsen

IP/01/217 15.2.2001 Kommissionen inleder en noggrann undersökning av den föreslagna fusionen 
mellan MAN och Auwärter

IP/01/223 16.2.2001 Kommissionen godkänner British Telecoms övertagande av E.ON:s andel i 
VIAG Interkom

IP/01/230 19.2.2001 Kommissionen ger klartecken till sammanslagning av två gemensamma företag 
specialiserade på resetjänster, Accor Forte och Hilton

IP/01/232 20.2.2001 Kommissionen godkänner Cargills köp av Agribrands International

IP/01/250 26.2.2001 Kommissionen godkänner Heinz övertagande av CSM:s livsmedelsavdelning 

IP/01/287 1.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Etexs förvärv av Glynwed’s Pipe Systems 
Division

IP/01/288 1.3.2001 Kommissionen ger klartecken för sammanslagning av Chevron och Texaco

IP/01/289 1.3.2001 Kommissionen godkänner Abbotts övertagande av BASF:s 
läkemedelsverksamhet 

IP/01/290 1.3.2001 Kommissionen godkänner Michel Mineralölhandels köp av två av Thyssen Elf 
Oils försäljningsagenturer

IP/01/295 1.3.2001 Kommissionen inleder en ingående undersökning av Hutchisons och 
Rotterdams hamnmyndigheters förvärv av ECT

IP/01/298 2.3.2001 Kommissionen inleder en noggrann undersökning av den föreslagna fusionen 
mellan General Electric/Honeywell 

IP/01/300 2.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Lafarges förvärv av Blue Circle Industries

IP/01/306 5.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Philips övertagande av Agilent Healthcare 
Division

IP/01/307 5.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Vodafone Groups förvärv av Eircell

IP/01/312 6.3.2001 Kommissionen godkänner EDP-Cajastur-Casers gemensamma bud på 
Hidrocantábrico

IP/01/340 12.3.2001 Kommissionen ger Cargill/Banks klartecken till ett gemensamt företag inom 
jordbrukshandel

IP/01/352 12.3.2001 Kommissionen ger klartecken till Degussas köp av Laporter på det villkoret att 
avyttringar genomförs

IP/01/381 16.3.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Shell och 
Halliburton

IP/01/376 15.3.2001 Kommissionen ger klartecken till Toro Assicurazionis köp av det italienska 
försäkringsföretaget Lloyd Italico

IP/01/408 19.3.2001 Kommissionen godkänner British Telecoms övertagande av Telenors andel i 
Esat Digifone

IP/01/417 20.3.2001 Kommissionen godkänner RWE:s förvärv av kontroll över Hidrocantábrico

IP/01/424 21.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Goldman Sachs förvärv av Messer Griesheim

IP/01/423 21.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Citicorp venture capitals köp av MSX 
International och Delco Remy International

IP/01/426 22.3.2001 Kommissionen ger klartecken för France Telecoms köp av Equant

IP/01/429 22.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Paribas Affaires Industrielles (PAI) och 
UGI:s köp av Elf Antargaz

IP/01/438 26.3.2001 Kommissionen godkänner Northrop Grummans köp av Litton Industries
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IP/01/450 28.3.2001 Kommissionen godkänner Pepsicos köp av Quaker

IP/01/452 28.3.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av BASF:s förvärv av 
Pantochim och Eurodiol

IP/01/451 28.3.2001 Kommissionen godkänner Outokumpus köp av Norzinc

IP/01/449 28.3.2001 Kommissionen ger klartecken för Japan’s Denso Corporations förvärv av 
Magneti Marelli Climatizzazione

IP/01/453 28.3.2001 Kommissionen godkänner deltagande av Shell i Siemens Solar

IP/01/478 30.3.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Thales och Raytheon

IP/01/486 2.4.2001 Kommissionen godkänner Huntsman Internationals köp av Albright & Wilson’s 
European surfactants

IP/01/481 2.4.2001 Kommissionen öppnar en noggrann undersökning av Schneider Electrics 
förvärv av Legrand

IP/01/485 2.4.2001 Kommissionen ger klartecken till danskt gemensamt företag på området 
elektroniska brevlådor

IP/01/492 3.4.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Getronics och 
Hagemeyer inom området för IKT-handel

IP/01/493 3.4.2001 Kommissionen godkänner att Ratos och 3i Group Plc köper Atle

IP/01/494 3.4.2001 Kommissionen godkänner Campbell Soups förvärv av Unilevers europeiska 
verksamheter för livsmedelsmärkesvaror

IP/01/518 6.4.2001 Kommissionen ger klartecken till Flexotronics övertagande av Ericssons 
mobilverksamhet

IP/01/520 6.4.2001 Kommissionen ger klartecken för Schlumbergers förvärv av Sema

IP/01/525 6.4.2001 Kommissionen ger klartecken till Dow Chemicals köp av Enichems 
polyuretanverksamhet

IP/01/529 10.4.2001 Kommissionen ger klartecken för det spanska företaget Tekas förvärv av den 
gemensamma kontrollen över belgiska Holdivar

IP/01/531 10.4.2001 Kommissionen godkänner att E.ON får fullständig kontroll över Sydkraft

IP/01/532 10.4.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Philips och LG 
Electronics

IP/01/555 11.4.2001 Kommissionen godkänner Buhrmanns förvärv av Samas 
kontorstillbehörsverksamhet, på villkor av att avyttring görs

IP/01/573 19.4.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning om De Beers och LVMH:s 
gemensamma företag 

IP/01/574 19.4.2001 Kommissionen inleder en ingående undersökning av CHR:s förvärv av Addtek 
inom byggnadssektorn

IP/01/601 25.4.2001 Kommissionen ger klartecken till Liberty Medias köp av en kontrollerande 
andel i UnitedGlobalCommunications

IP/01/611 26.4.2001 Kommissionen godkänner Linde och Jungheinrichs gemensamma handelsplats 
på Internet

IP/01/618 26.4.2001 Kommissionen godkänner BP:s förvärv av ensamkontrollen över Erdölchemie

IP/01/629 2.5.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Thomas Cook 
och British Airways 

IP/01/638 3.5.2001 Kommissionen ger klartecken till ett gemensamt företag för det norska 
kontorstillbehörsföretaget Date B2B

IP/01/668 8.5.2001 Kommissionen godkänner Compass Groups förvärv av Selecta Group

IP/01/669 8.5.2001 Kommissionen godkänner Pernod Ricards och Diageos förvärv av Seagrams 
sprit- och vinverksamhet

IP/01/670 8.5.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av det gemensamma 
företaget T-Online, TUI och Neckermann

IP/01/676 10.5.2001 Kommissionen godkänner CVC Capital Partners och Cinvens förvärv av två av 
AssiDomäns affärsenheter
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IP/01/683 14.5.2001 Kommissionen ger klartecken för gemensam kontroll av Förenade kungarikets 
lufttrafikkontrollsenhet NATS

IP/01/686 14.5.2001 Kommissionen ger klartecken till Industri Kapitals förvärv av Perstorp AB:s 
kemiska verksamhet på vissa villkor

IP/01/687 14.5.2001 Kommissionen ger klartecken för Electronic Data Systems förvärv av 
Systematics

IP/01/726 22.5.2001 Kommissionen ger klartecken för ombildning av Thales och Siemens 
gemensamma företag på ATM-området 

IP/01/727 22.5.2001 Kommissionen ger klartecken till ett gemensamt österrikiskt Internetföretag 
Adworx

IP/01/764 30.5.2001 Kommissionen ger klartecken till Industri Kapitals förvärv av kontrollen i 
Telias dotterbolag Thor

IP/01/765 30.5.2001 Kommissionen godkänner Matsushitas förvärv av ensam kontroll över två 
batteritillverkningsfabriker i Belgien och Polen

IP/01/772 1.6.2001 Kommissionen godkänner Hiltons övertagande av Scandic Hotels

IP/01/773 5.6.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av Grupo Villar Mirs och 
EnBW:s förvärv av den gemensamma kontrollen över Hidrocantábrico

IP/01/774 5.6.2001 Kommissionen ger klartecken för Lufthansa Service Holdings förvärv av 
fullständig kontroll över Onex Food Services

IP/01/798 6.6.2001 Kommissionen ger grönt ljus för NEC:s gemensamma rymdföretag med Toshiba

IP/01/804 7.6.2001 Kommissionen ger klartecken för BC Funds förvärv av Sanitec, inom 
badrumsproduktssektorn

IP/01/810 8.6.2001 Kommissionen ger klartecken för Sodexhos förvärv av ett antal Albert Abelas 
företag

IP/01/822 12.6.2001 Kommissionen godkänner fusion av Amcors, Daniscos och Ahlstroms 
europeiska aktiviteter i förbindelse med flexibel inpackning

IP/01/823 12.6.2001 Kommissionen godkänner Continentals övertagande av DaimlerChryslers 
dotterbolag Temic

IP/01/838 14.6.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Schneider och 
Thomson Multimedia

IP/01/839 14.6.2001 Kommissionen ger klartecken till att Skanska och Posten bildar gemensamt 
företag

IP/01/847 15.6.2001 Kommissionen godkänner Dexias övertagande av Artesia

IP/01/841 14.6.2001 Kommissionen ger klartecken för sammanslagning av BHP och Billiton

IP/01/848 15.6.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt italienskt Internetportalföretag 
mellan Speedy Tomato och Olivetti

IP/01/870 20.6.2001 Kommissionen godkänner IBM:s övertagande av Informix Software, båda 
amerikanska företag

IP/01/886 22.6.2001 Kommissionen ger klartecken för Interpublics förvärv av True North, inom 
marknadsföring av kommunikationssektorn

IP/01/890 22.6.2001 Kommissionen inleder en grundlig undersökning av CVC:s förvärv av det 
österrikiska fiberföretaget Lenzing

IP/01/904 27.6.2001 Kommissionen godkänner CNH Globals förvärv av kontroll över Fiat Hitachis 
Excavators 

IP/01/905 27.6.2001 Kommissionen godkänner att Airtel får ensam kontroll över Vodafone

IP/01/906 27.6.2001 Kommissionen godkänner Télédiffusion de Frances förvärv av kontrollen i 
finska Digita

IP/01/907 27.6.2001 Kommissionen godkänner Elkems förvärv av Sapa

IP/01/911 28.6.2001 Kommissionen ger klartecken för gemensamt förvärv av Renaults CAT

IP/01/912 28.6.2001 Kommissionen godkänner SEAT:s förvärv av det svenska 
telefonkatalogföretaget ENIRO
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IP/01/926 2.7.2001 Kommissionen godkänner Flexotronics köp av Alcatels mobiltelefonfabrik i 
Laval i Frankrike

IP/01/928 2.7.2001 Kommissionen ger IBM Italia och Fiat klartecken till gemensamt företag

IP/01/936 3.7.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Creditanstalt och 
RaiffeisenZentralbank

IP/01/938 3.7.2001 Kommissionen inleder en ingående undersökning av en koncentration mellan 
brasilianska järnmalmsproducenter

IP/01/952 4.7.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Hitachi och 
STMicroelectronics att licensera och utveckla RISC-mikroprocessorkärnor

IP/01/953 4.7.2001 Kommissionen godkänner Norske Skogs och Abitibis köp av Hansols andel i 
Singapores Pan Asia Paper

IP/01/965 6.7.2001 Kommissionen inleder fördjupad granskning av Tetra Lavals föreslagna förvärv 
av det franska Sidel

IP/01/966 6.7.2001 Kommissionen godkänner amerikanska OM-gruppens förvärv av Degussas 
kemikalie- och katalysatorenheter

IP/01/973 9.7.2001 Kommissionen ger klartecken för ett italienskt läkemedelgrossistföretag mellan 
Angelini och Phoenix

IP/01/974 9.7.2001 Kommissionen godkänner Alcatels förvärv av ensam kontroll över Alcatel 
Space 

IP/01/993 12.7.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av den svenska 
bankfusionen mellan SEBanken och FöreningsSparbanken

IP/01/994 13.7.2001 Kommissionen godkänner Heinekens förvärv av gemensam kontroll över 
bryggeriverksamheten i Bayerische BrauHolding

IP/01/1002 17.7.2001 Kommissionen godkänner CVC:s förvärv av en del av Amstelland 

IP/01/1034 19.7.2001 Kommissionen godkänner Finnforests förvärv av det norska företaget Moelven

IP/01/1040 19.7.2001 Kommissionen godkänner Allianz AG:s övertagande av Dresdner Bank

IP/01/1041 19.7.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av sammanslagningen 
mellan stålproducenterna Usinor och Arbed/Aceralia

IP/01/1053 23.7.2001 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av UPM-Kymmenes och 
Norske Skogs övertagande av den tyska papperstillverkaren Haindl

IP/01/1067 25.7.2001 Kommissionen godkänner att Saab Ericsson Space (Sverige) och Stork 
(Nederländerna) förvärvar gemensam kontroll över Fokker Space 
(Nederländerna).

IP/01/1122 27.7.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Accenture och 
Lagardere

IP/01/1123 27.7.2001 Kommissionen ger klartecken för det gemensamma företaget Coop Norden

IP/01/1136 27.7.2001 Kommissionen godkänner på vissa villkor Nestlés förvärv av djurfoderföretaget 
Ralston Purina

IP/01/1137 27.7.2001 Kommissionen godkänner finska Sampo Oy:s övertagande av norska 
Storebrand ASA

IP/01/1138 27.7.2001 Godkännande av Fords övertagande av grossistdistribution av Mazda i 
Förenade kungariket

IP/01/1179 3.8.2001 Kommissionen ger klartecken för Preussags köp av TUI Belgium

IP/01/1181 3.8.2001 Kommissionen ger klartecken för gemensam kontroll av RWE och Bundesland 
Kärnten över Kärntner Energiholding Beteiligungs GmbH

IP/01/1187 6.8.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan nederländska 
Beton Groep N.V. och Ballast Nedam N.V. inom grävsektorn

IP/01/1194 7.8.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt bilkomponentsföretag mellan 
Siemens och Yazaki

IP/01/1197 9.8.2001 Kommissionen ger klartecken för Friesland Cobercos förvärv av Nutricia inom 
mejerisektorn
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IP/01/1199 10.8.2001 Kommissionen godkänner att Fabricom får ensam kontroll över Sulzer

IP/01/1200 10.8.2001 Kommissionen godkänner att Fabricom får ensam kontroll över GTI

IP/01/1201 10.8.2001 Kommissionen godkänner Bristol-Myers Squibbs förvärv av Du Pont 
Pharmaceuticals

IP/01/1221 23.8.2001 Kommissionen godkänner skapandet av ett gemensamt företag mellan HHLA 
och Hapag-Lloyd att driva den nya containerterminalen Altenwerder i 
Hamburgs hamn

IP/01/1223 24.8.2001 Kommissionen inleder en ingående undersökning av Südzuckers övertagande 
av St. Louis Sucre

IP/01/1224 24.8.2001 Kommissionen ger Bertelsmann och Arnoldo Mondadori klartecken till ett 
gemensamt företag

IP/01/1225 24.8.2001 Kommissionen godkänner Dalkias förvärv av ensam kontroll över Clemessy

IP/01/1229 28.8.2001 Kommissionen godkänner Fiats förvärv av Montedison genom Italenergia

IP/01/1235 3.9.2001 Kommissionen godkänner Angelinis och Phoenixs förvärv av den italienska 
läkemedelsgrossisten Grossfarma

IP/01/1239 5.9.2001 Kommissionen godkänner Havas Advertisings förvärv av Tempus

IP/01/1241 5.9.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt biluthyrningsföretag mellan 
Fidis (Fiat) och Sei (Enel)

IP/01/1247 7.9.2001 Kommissionen hänskjuter oljeproduktdelen av BP/E.ON-affären till Tyskland 
och fördjupar sin undersökning av petrokemikaliska marknader

IP/01/1273 17.9.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Hitachi och LG 
Electronics

IP/01/1274 17.9.2001 Kommissionen ger klartecken för ett italienskt företag mellan JCDecaux, 
Rizzoli Corriere della Sera och Publitransport inom området för 
utomhusannonsering

IP/01/1277 18.9.2001 Kommissionen ger klartecken för CE Electrics förvärv av Yorkshire Power 
Group

IP/01/1278 18.9.2001 Kommissionen godkänner Rheinbrauns övertagande av SSM Coal

IP/01/1299 20.9.2001 Kommissionen godkänner på vissa villkor att Pirelli och Ediziones förvärvar 
den gemensamma kontrollen över Olivetti och Telecom Italia

IP/01/1307 24.9.2001 Kommissionen godkänner Cendants förvärv av ensam kontroll över Galileo 
(båda med säte i Förenta staterna)

IP/01/1333 27.9.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt företag mellan Coca-Cola och 
Nestlé för modifierat iste och kaffe

IP/01/1335 28.9.2001 Kommissionen ger klartecken för Ballis förvärv av Klöckner

IP/01/1344 1.10.2001 Kommissionen ger klartecken för Tyco Internationals förvärv av Sensormatic 
Electronics

IP/01/1345 2.10.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Telefonica och 
Ericsson

IP/01/1346 2.10.2001 Kommissionen ger klartecken till de norska företagen Norske Skog och 
Peterson att starta gemensamt företag för fettätt papper

IP/01/1347 2.10.2001 Kommissionen godkänner Schmalbach-Lubecas köp av två anläggningar för 
tillverkning av öl- och läskedrycksburkar från Rexam

IP/01/1369 5.10.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Tele Danmark Mobile 
International och CMG Wireless Data Solutions

IP/01/1370 5.10.2001 Kommissionen ger grönt ljus för Tyco Internationals köp av amerikanska C.R. 
Bard Inc., tillverkare av medicintekniska produkter

IP/01/1414 12.10.2001 Kommissionen ger klartecken för Times (AOL Time Warner) förvärv av den 
brittiska tidningsutgivaren IPC

IP/01/1438 18.10.2001 Kommissionen hänskjuter granskningen av Haniel/Fels-affären inom den tyska 
byggmaterialsektorn till Bundeskartellamt och fördjupar sin undersökning av 
den nederländska marknaden
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IP/01/1439 17.10.2001 Kommissionen ger klartecken för Philips övertagande av Marconi Medical 
Systems

IP/01/1455 19.10.2001 Kommissionen godkänner att den tyska lagertillverkaren FAG Kugelfischer 
förvärvas av konkurrenten INA

IP/01/1462 22.10.2001 Kommissionen ger klartecken för WPP:s förvärv av Tempus

IP/01/1466 24.10.2001 Kommissionen ger klartecken för GE Capitals förvärv av Heller Financial

IP/01/1467 23.10.2001 Kommissionen ger klartecken till försäljning av Henkels Cognis till Schroder 
Ventures och Goldman Sachs

IP/01/1499 26.10.2001 Kommissionen ger klartecken för Interbrews förvärv av Beck’s

IP/01/1509 29.10.2001 Kommissionen godkänner HDPE gemensamt företag mellan BP och Solvay 
och BP:s förvärv av Solvays polyproylenverksamhet

IP/01/1510 29.10.2001 Kommissionen godkänner övertagandet av Filtrauto, en fransk tillverkare av 
bilfilter, av dess italienska konkurrent Sogefi

IP/01/1511 30.10.2001 Kommissionen godkänner Cadbury Schweppes förvärv av Pernod Ricards 
tillverkning av alkoholfria drycker

IP/01/1552 8.11.2001 Kommissionen godkänner Nordeas förvärv av Postgirot

IP/01/1565 13.11.2001 Kommissionen godkänner SCH:s förvärv av AKB

IP/01/1559 13.11.2001 Kommissionen godkänner att Koch Industries förvärvar ensam kontroll av 
KoSa

IP/01/1564 13.11.2001 Kommissionen godkänner Flexotronics förvärv av Xerox kontorsutrustningsdel

IP/01/1578 13.11.2001 Kommissionen godkänner att ICA Ahold och Dansk Supermarked bildar ett 
gemensamt företag

IP/01/1579 14.11.2001 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan Canal+, RTL och Jean-
Claude Darmon-gruppen för sändningsrättigheter till idrottsevenemang

IP/01/1609 19.11.2001 Kommissionen godkänner ZF Friedrichshafens övertagande av Mannesmann 
Sachs

IP/01/1615 20.11.2001 Kommissionen godkänner Enels förvärv av Endesas dotterbolag Viesgo

IP/01/1660 26.11.2001 Kommissionen godkänner det tyska energiföretaget E.ON:s förvärv av 
Powergen

IP/01/1661 26.11.2001 Kommissionen godkänner Blackstones och CDPQ:s köp av två Deutsche 
Telekom-kabelenheter

IP/01/1691 29.11.2001 Kommissionen ger klartecken för ett gemensamt grekiskt telekomföretag 
mellan elförsörjningsföretaget PPC (Grekland) och italienska operatören Wind

IP/01/1692 29.11.2001 Kommissionen godkänner Mannesmannröhren-Werkes övertagande av DMW

IP/01/1697 29.11.2001 Kommissionen ger klartecken för ändring från gemensam till ensam kontroll av 
ECT förutsatt att vissa åtaganden fullgörs

IP/01/1709 30.11.2001 Kommissionen hänskjuter granskningen av Haniel/Ytong-affären inom den 
tyska byggmaterialsektorn till Bundeskartellamt och fördjupar sin 
undersökning av den nederländska marknaden

IP/01/1736 5.12.2001 Kommissionen fördjupar undersökningen av Bayers förvärv av Aventis Crop 
Science

IP/01/1753 6.12.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag mellan Norsk Hydro och 
NutriSI på området för specialgödselmedel

IP/01/1766 7.12.2001 Kommissionen godkänner fusionen av de franska musikkanalerna Muzzik och 
Mezzo

IP/01/1767 7.12.2001 Kommissionen godkänner att Saab och WM-data bildar ett svenskt gemensamt 
företag för att tillhandahålla konsulttjänster till flyg- och bilindustrin

IP/01/1805 12.12.2001 Kommissionen godkänner Gerlings förvärv av kreditförsäkringsbolaget NCM 

IP/01/1838 17.12.2001 Kommissionen ger klartecken för Verbunds och ESTAG:s förvärv av den 
gemensamma kontrollen över det österrikiska företaget STEWEAG
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1.2 Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

H — Domar från gemenskapsdomstolarna

Förstainstansrätten

IP/01/1844 17.12.2001 Kommissionen godkänner uppdelning av det gemensamma företaget Concert 
telecoms mellan British Telecommunications och AT&T

IP/01/1846 18.12.2001 Kommissionen godkänner Flexotronics övertagande av Telaris Södra

IP/01/1881 20.12.2001 Kommissionen godkänner att Otto Versand och Sabre startar en gemensam 
Internetresebyrå

IP/01/1900 21.12.2001 Kommissionen godkänner EdF:s förvärv av delar av TXU Europe

IP/01/1901 21.12.2001 Kommissionen godkänner ett gemensamt företag på skadeförsäkringsområdet 
mellan Sampo, Varma-Sampo, Skandia och Storebrand

Referens Datum Syfte

IP/01/103 24.1.2001 Kommissionen godkänner koncentrationen mellan Metso och Svedala på vissa 
villkor

IP/01/147 31.1.2001 Kommissionen stoppar SCA Mölnlyckes förvärv av Metsä Tissue

IP/01/175 7.2.2001 Kommissionen ger klartecken till EdF:s köp av en andel i den tyska elfirman 
EnBW, förutsatt att vissa åtaganden fullgörs

IP/01/364 14.3.2001 Kommissionen godkänner på särskilda villkor gemensamma företag mellan 
postoperatörer i Storbritannien, Nederländerna och Singapore

IP/01/501 3.4.2001 Kommissionen godkänner Bombardiers övertagande av ADtranz sedan parterna 
godtagit vissa åtaganden.

IP/01/874 20.6.2001 Kommissionen godkänner MAN-koncernens övertagande av Auwärter (Neoplan)

IP/01/939 3.7.2001 Kommissionen förbjuder GE:s förvärv av Honeywell

IP/01/940 3.7.2001 Kommissionen ger klartecken för att Hutchison och Rotterdams 
hamnförvaltning förvärvar ECT under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls

IP/01/984 11.7.2001 Kommissionen godkänner BASF:s övertagande av Eurodiol och Pantochim

IP/01/1069 25.7.2001 Kommissionen ger klartecken till gemensamt företag mellan De Beers och 
LVMH men varnar De Beers om ”Supplier of choice”-överenskommelser

IP/01/1320 26.9.2001 Kommissionen godkänner på vissa villkor Grupo Villar Mirs och EnBW:s 
förvärv av gemensam kontroll över Hidroeléctrica del Cantábrico

IP/01/1393 10.10.2001 Kommissionen förbjuder Schneider Electric att ta kontroll över Legrand

IP/01/1436 17.10.2001 Kommissionen förbjuder CVC:s förvärv av det österrikiska fiberföretaget 
Lenzing

IP/01/1515 30.10.2001 Kommissionen godkänner samgåendet mellan brasilianska 
järnmalmsproducenter på vissa villkor

IP/01/1516 30.10.2001 Kommissionen förbjuder Tetra Laval-gruppens förvärv av Sidel

IP/01/1629 21.11.2001 Kommissionen godkänner UPM-Kymmene och Norske Skogs övertagande av 
Haindl

Mål Datum Parter Sektor

T-342/00 R 1 Beslut 17.1.2001 Petrolessence och SG2R mot 
kommissionen

Konkurrens

T-156/98 Dom 31.1.2001 RJB Mining mot kommissionen EKSG





STATLIGT STÖD 267

KONK. RAP. 2001

III — STATLIGT STÖD

A — Sammanfattning av ärendena

1. Regionalstöd

Danmark

Regionala tillväxtmiljöer (156)

Den 3 juli beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot en stödordning som är ett led i
de danska myndigheternas strategi .dk21, som är en vision om hur näringslivet i Danmark kommer att
utvecklas under de kommande 5–10 åren. En regional tillväxtmiljö är ett regionalt baserat
samarbetsprojekt. Miljöerna är avsedda att tillgodose behovet av att intensifiera och utveckla samarbetet
mellan icke-vinstdrivande privata och offentliga utbildningsanstalter och FoU-institut å ena sidan och
företag å andra sidan, i syfte att förbättra kvaliteten på utbildning och rådgivningstjänster som
tillhandahålls i regionen. Staten beviljar de deltagande icke-vinstdrivande organisationerna ett bidrag
som täcker 50 % av deras kostnader, medan de deltagande företagen måste betala alla sina kostnader
själva.

Även om syftet med stödordningen är att gynna regionerna i sig, upptäckte kommissionen att den kunde
ge alla deltagare i projektet särskilda fördelar, främst därför att de har tillgång till ny information före
sina eventuella konkurrenter. Stödet ansågs förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget, eftersom det inte
påverkade handeln i en omfattning som stred mot det gemensamma intresset.

Grekland

Naturgas (157)

Den 6 juni beslutade kommissionen att godkänna det statliga stöd som beviljades företag i Attiki,
Thessaloniki och Thessalia i form av bidrag och snabbare avskrivningar. Syftet med stödet är att
introducera gas som en vanlig energikälla. Kommissionen kunde inte följa Greklands argument om att
statens ingripande är en allmän åtgärd eftersom den är ett led i ett infrastrukturprojekt eller att åtgärderna
inte påverkar handeln mellan medlemsstater. Kommissionen undersökte bidragen och skattear-
rangemangen mot bakgrund av reglerna om statligt stöd i EG-fördraget och klassificerade dem som
regionalstöd, varefter de beviljades undantag i detta specifika fall. Kommissionen ansåg att
stödåtgärderna i fråga har tydliga och uppenbara fördelar för hela regionen trots att de är begränsade till
en enda ekonomisk sektor. Stödnivåerna (Attiki 17 %, Thessaloniki 11,3 % och Thessalia 25,9 %) är
klart lägre än de högsta tillåtna stödnivåerna enligt regionalstödskartan för Grekland. I sitt beslut
betonade kommissionen att införandet av naturgas i Grekland kommer att öppna en ny energikälla som
främjar konkurrensen och leder till lägre priser för konsumenterna. Man väntar sig också att det direkt
och indirekt skall skapa nya arbetstillfällen och ha en gynnsam inverkan på miljön.

¥156∂ N 126/2001 (EGT C 328, 23.11.2001).
¥157∂ NN 90/2000 (EGT C 333, 28.11.2001).
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Spanien

a) Byggande av ett kombikraftverk (Bahía de Bizcaia Electricidad) 
och en förångningsanläggning (Bahía de Bizcaia Gas) i Bilbao (158)

Kommissionen beslutade den 6 juni att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-fördraget avseende ett stöd planerat av den baskiska regeringen som de spanska myndigheterna
anmälde den 26 januari 2001. Investeringsprojektet avser byggandet av ett kombikraftverk (”Bahía de
Bizcaia Electricidad”) och en förångningsanläggning (”Bahía de Bizcaia Gas”) i hamnområdet i Bilbao.
Stödet består av ett bidrag på 30 miljoner euro för BBE och 23,2 miljoner euro för BBG. Stödet beviljas
mellan 2000 och 2003 och bruttostödnivån uppgår till 10 % av investeringskostnaderna. Stödmottagare
är företagen BBE och BBG, som företagen BP-AMOCO, REPSOL, IBERDROLA och EVE äger varsin
fjärdedel av aktiekapitalet i.

Kommissionen ansåg att detta projekt inte omfattades av någon gällande stödordning som den godkänt
och att det var fråga om ett ad hoc-stöd. Under dessa omständigheter och i enlighet med riktlinjerna för
statligt stöd för regionala ändamål, måste kommissionen kontrollera att snedvridningarna av
konkurrensen som ett sådant stöd kan orsaka uppvägs av de fördelar som projektet kan medföra för den
berörda regionen. I detta fall ansåg kommissionen att de spanska myndigheterna inte motiverat projektet
tillräckligt med avseende på regional utveckling.

Däremot ansåg kommissionen att projektet omfattades av tillämpningsområdet för de sektorsöver-
gripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt. Enligt dessa
rambestämmelser är den högsta tillåtna stödnivån för ett visst projekt beroende av ett antal faktorer, t.ex.
hur produktmarknaden utvecklas på den relevanta geografiska marknaden, förhållandet mellan
kapitalinsatser och skapande av sysselsättning samt de regionala effekterna, dvs. förhållandet mellan
direkta och indirekta arbetstillfällen. Kommissionen ansåg att man framför allt bör fördjupa
granskningen av situationen på elmarknaden för att undersöka om den är på tillbakagång. Däremot ansåg
kommissionen att de spanska myndigheterna bör ge en bättre motivering till det förväntade antalet
indirekta arbetstillfällen och till en del av kostnadernas stödberättigande karaktär.

b) Stöd till forskning och utveckling för anläggningen i Zamudio (Baskien) (159)

Kommissionen beslutade den 20 juni att inleda förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ett
stöd planerat av den baskiska regeringen som de spanska myndigheterna anmälde den 15 december 2000.
Stödet är avsett för genomförande av ett forsknings- och utvecklingsprojekt på produktionsorten
Zamudio för utveckling av två nya typer av lågtrycksturbiner samt ett investeringsprojekt för materiella
tillgångar på samma produktionsort. Mottagare av stödet är företaget Industria de Turbo Propulsores,
S.A. (ITP).

Vad forskningsprojektet beträffar uppger de spanska myndigheterna att stödet avser ”utvecklings-
verksamhet före introduktion på marknaden” enligt bilaga I till gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd till forskning och utveckling. Projektet omfattar fyra år (1999–2002). Stödet består av ett räntefritt
lån på 4 000 miljoner spanska pesetas (24,04 miljoner euro) av totala stödberättigande kostnader på
10 422 miljoner pesetas (62,64 miljoner euro), dvs. en bruttobidragsekvivalent på 19,34 %.

¥158∂ N 84/2001 (EGT 231, 17.8.2001).
¥159∂ N 850/2000 (EGT C 274, 29.9.2001).
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Kommissionen har uttryckt tvivel med anledning av att en del av den verksamhet som projektet avser har
betraktats som ”verksamhet före introduktion på marknaden” i den mening som avses i bilaga I till
riktlinjerna. Dessutom har den uttryckt tvivel om huruvida vissa kostnader kan anses stödberättigande
enligt bilaga II till riktlinjerna. Slutligen har kommissionen betvivlat att stödet har den stimulerande
verkan som avses i punkt 6 i riktlinjerna.

Investeringsprojektet omfattar ett investeringsbelopp på 8,358 miljoner pesetas (50,23 miljoner euro) och
är uppdelat på tre år (2000–2002). Stödet består av ett bidrag till ett nuvärdesbelopp på 1 102 miljoner
pesetas (6,62 miljoner euro), dvs. en stödnivå på 13,18 % i bruttobidragsekvivalent och 9,80 % i
nettobidragsekvivalent.

Kommissionen ansåg att det planerade investeringsstödet inte omfattades av någon stödordning som den
godkänt och att det var fråga om ett ad hoc-stöd. Under dessa omständigheter och i enlighet med
riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål, måste kommissionen kontrollera att snedvridningarna
av konkurrensen som ett sådant stöd kan orsaka uppvägs av de fördelar som projektet kan medföra för
den berörda regionen. I detta fall ansåg kommissionen att den inte i det här skedet av undersökningen
kunde godkänna de spanska myndigheternas argument för att projektet var berättigat med hänsyn till den
regionala utvecklingen, som t.ex. stimulanseffekten och projektets bidrag till den ekonomiska
utvecklingen i Baskien. Dessutom har kommissionen uttryckt tvivel om huruvida vissa kostnader kan
anses stödberättigande enligt punkt 4.5 i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål.

2. Sektorsstöd

2.1 Varvsindustrin

Spanien

Den 28 november beslutade kommissionen i ärende C 40/00 att förlänga en formell granskning avseende
omstruktureringen av den spanska varvsindustrin genom att räkna in alla transaktioner som ledde till
skapandet av varvsgruppen IZAR. Kommissionen betvivlar att det pris som betalades av den statliga
militära varvsgruppen Bazan (som senare bytte namn till IZAR) för ett antal varv som köpts av den
statliga varvsgruppen Astilleros Espanoles (AESA) och det statliga holdingbolaget Sociedad Estatal de
Participationes Industriales (SEPI) verkligen var transaktioner som skedde på marknadsmässiga villkor
och därför skulle kunna vara stöd till den nya IZAR-gruppen. Kommissionen betvivlar att sådant stöd är
förenligt med reglerna för stöd till varvsindustrin. Den har därför beslutat att förlänga det gransknings-
förfarande som redan påbörjats i fråga om en transaktion där AESA sålde två varv och en motorfabrik till
SEPI.

Frankrike

Den 25 juli 2001 beslöt kommissionen i ärende C 74/99 att förklara oanmält statligt stöd till investerarna
i byggandet av fartyget ”Le Levant” oförenligt med den gemensamma marknaden. Fartyget finansierades
av privata investerare som fortfarande äger det. Fartyget sköts av företaget CIL, som eventuellt också
skall bli dess ägare i framtiden. Investerarna hade rätt att dra av investeringskostnaderna från sin
skattepliktiga inkomst i enlighet med en skattestödsordning (”Loi Pons”). När det gäller denna typ av
projekt måste kommissionen verifiera projektets utvecklingsinnehåll. I detta ärende ansåg kommissionen
att fartyget inte på något avgörande sätt kommer att bidra till utvecklingen av Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Eftersom detta otillåtna stöd redan har beviljats, skall det återbetalas. Kommissionen anser att
investerarna, som är direkta mottagare och nuvarande ägare till fartyget, skall återbetala stödet.

2.2 Stålindustrin

Kommissionens rapport av den 18 mars 2002 (KOM(2002) 145) innehåller en sammanfattning av de
beslut kommissionen antog 2001.

2.3 Bilindustrin

Den 13 november beslöt kommissionen att förlänga giltighetstiden för gemenskapens rambestämmelser
för statligt stöd till bilindustrin (160). Alla medlemsstater samtyckte till förlängningen. Förlängningen
gäller ett år, dvs. t.o.m. den 31 december 2002, såvida inte de nya sektorsövergripande rambestäm-
melserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt som ersätter de sektorsspecifika rambestäm-
melserna för statligt stöd till bilindustrin träder i kraft innan dess.

Tyskland

Den 18 juli 2001 beslöt Europeiska kommissionen, efter att ha genomfört det formella granskningsför-
farandet, att minska det planerade regionala investeringsstödet till förmån för Volkswagen för byggande
av en ny bilfabrik i Dresden (161). Monteringen av den nya modellen och mellanlagret planerades att
lokaliseras till Dresden och den nya karossverkstaden och måleriet till det närbelägna Mosel, som båda är
stödområden i den mening som avses i artikel 87.3 a.

Vad gäller stödets nödvändighet ansåg kommissionen, med stöd i de handlingar som den erhöll under
förfarandet, att företaget hade övervägt tillverkning i Tjeckien (i Prag och Kvasiny) som ett trovärdigt
kommersiellt alternativ. Kommissionen grundade sin bedömning av stödets proportionalitet på två
separata nyttokostnadsanalyser: en för produktionsanläggningarna i Dresden och Prag och en för Mosel
och Kvasiny. Vad gäller investeringen i Mosel var den planerade stödnivån lägre än taket för både de
regionala nackdelarna och det regionala stödtaket. Kommissionen godkände därför det planerade stödet
till Mosel på 65 miljoner tyska mark. Vad gäller investeringen i Dresden översteg den stödnivå som
planerats av Tyskland den regionala nackdelen. Kommissionen godkände därför ett stöd på 80 miljoner
tyska mark, men ett överskjutande belopp på 25,7 miljoner tyska mark ansågs oförenligt med den
gemensamma marknaden.

Den 20 december 2001 beslöt Europeiska kommissionen, efter det att det formella granskningsför-
farandet slutförts, att Tyskland måste minska sitt planerade regionala investeringsstöd till
DaimlerChrysler för byggande av en ny motorfabrik i Kölleda (Thüringen), ett stödområde i den mening
som avses i artikel 87.3 a (162).

Vad gäller stödets nödvändighet hävdade Tyskland att investeringen kunde genomföras på en alternativ
plats i Ungern (i Nyergesujfalu). På grundval av de handlingar som kommissionen erhöll drog den
slutsatsen att lokaliseringen till Ungern var ett trovärdigt kommersiellt alternativ. Vad gäller stödets
proportionalitet visade bedömningen av nyttokostnadsanalysen att nivån på de regionala nackdelarna för
Kölleda uppgick till 31,93 %, vilket är lägre än vad Tyskland ursprungligen uppgav. Till följd av den
betydande ökningen av produktionskapaciteten minskades den tillåtna stödnivån med en procentenhet till

¥160∂ EGT C 279, 15.9.1997.
¥161∂ C 77/99 (EGT L 48, 20.2.2002).
¥162∂ C 61/01 (EGT C 263, 19.9.2001).
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30,93 %. Därför kunde kommissionen endast godkänna ett stödbelopp på 30,93 % av den
stödberättigande investeringen på 185 miljoner euro (nettonuvärde), vilket motsvarar 57,22 miljoner euro
(nettonuvärde). Det återstående beloppet 6,58 miljoner euro i anmält stöd ansågs oförenligt med den
gemensamma marknaden.

Italien

Den 28 februari 2001, efter att ha slutfört det formella granskningsförfarandet, godkände Europeiska
kommissionen regionalt investeringsstöd på 78 miljarder lire (40 miljoner euro) för tillverkning av den
nya Punto-modellen vid Fiatfabriken i Melfi (södra Italien) (163). Kommissionen undersökte möjligheten
att flytta projektet geografiskt och fann att Fiatgruppens fabrik i Tychy i Polen skulle ha varit ett lönsamt
alternativ. Kommissionen genomförde en kostnads-intäktsanalys för att bedöma stödets proportionalitet.
I analysen jämfördes kostnaderna för projektet i Melfi med den alternativa lokaliseringen. Eftersom den
planerade stödnivån låg under både det regionala stödtaket och den regionala nackdelen, dvs.
extrakostnaderna för att lokalisera produktionen till Melfi i stället för Tychy, ansåg kommissionen att
reglerna i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin efterlevts och att förslaget till
stöd är förenligt med EG-fördraget.

Den 6 juni beslöt kommissionen att fatta ett slutligt negativt beslut om det stöd till forskning och
utveckling som de italienska myndigheterna planerade att bevilja IVECO SpA, ett dotterbolag till
Fiatgruppen (164). Det planerade stödet uppgick till 16 miljoner euro i nominella värden till ett
investeringsprojekt på 111 miljoner euro för att förnya och utöka IVECO:s modellutbud på området för
lätta fordon.

Kommissionen ansåg att det planerade stödet inte var nödvändigt för att IVECO skulle kunna utveckla de
nya lätta skåpbilsmodellerna. Medan projektet ledde till en förbättrad produkt i förhållande till
föregående modell, var investeringens innovativa karaktär begränsad till vad som är normalt inom
bilindustrin när det gäller utveckling och lansering av nya modeller. Enligt reglerna för statligt stöd till
forskning och utveckling kan stöd beviljas bara om det fungerar som ett incitament för företag att bedriva
forsknings- och utvecklingsverksamhet utöver deras normala verksamhet.

Spanien

Den 23 oktober godkände Europeiska kommissionen ett kapitaltillskott som den spanska biltillverkaren
Santana Motor hade beviljats 1999, eftersom åtgärden inte utgjorde statligt stöd (165). Kommissionen har
också delvis godkänt ett investeringsstöd till Santana för dess strategiska plan för åren 1998–2006.

När det gäller kapitaltillskott till företag som innefattar offentliga medel, ansåg kommissionen att
Santanas lönsamhetsutsikter var tillräckligt goda för att motivera kapitaltillskottet sett ur en privat
investerares synvinkel. Kommissionen har därför beslutat att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd.
Vad gäller det regionala investeringsstödet ansåg kommissionen att stödet är förenligt med den
gemensamma marknaden upp till ett högsta belopp på 8,68 miljoner euro.

¥163∂ C 75/99 (EGT L 177, 30.6.2001).
¥164∂ C 41/00 (f.d. N 670/99) (EGT L 292, 9.11.2001).
¥165∂ C 49/00 (f.d. NN 24/99) (EGT L 92, 9.4.2002).
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Förenade kungariket

Den 17 januari godkände Europeiska kommissionen i ärende C 51/2000 regionalt investeringsstöd på 40
miljoner pund sterling till Nissan Motor Manufacturing Ltd. Stödet i fråga utgör regionalt
investeringsstöd till omställning av företagets bilfabrik i Sunderland (Storbritannien) för att lansera den
nya Micra-modellen. Kommissionens ursprungliga tvivel, som ledde till att det formella granskningsför-
farandet inleddes i september 2000, hade inte bekräftats.

2.4 Sektorsövergripande rambestämmelser

Belgien

Den 6 juni beslöt Europeiska kommissionen i ärende C 36/2001 att inleda det formella förfarandet för
granskning av statliga stödåtgärder i fråga om en åtgärd som vidtagits av de regionala vallonska
myndigheterna i Belgien till förmån för Beaulieu-gruppen, en av Europas ledande tillverkare av mattor
och med säte i regionen Flandern. I samband med sin undersökning i Verlipack-ärendet fick
kommissionen kännedom om ett eventuellt statligt stöd till Beaulieu-gruppen. Detta var en ny åtgärd som
vidtagits av regionen Vallonien, och kommissionen begärde därför att den belgiska federala regeringen
skulle lämna upplysningar för att den skulle kunna granska åtgärden mot bakgrund av gällande
stödregler. Av dessa upplysningar kunde kommissionen utläsa att Beaulieu-gruppen i december 1998
hade betalat en skuld på 113 712 000 belgiska franc till den vallonska regionala regeringen genom att
överföra 9 704 aktier i Holding Verlipack II till regeringen. Det nominella värdet på dessa andelar
uppgick till 100 miljoner franc, men det verkliga värdet måste ha varit betydligt lägre med tanke på hur
mycket företagets tillgångar var värda vid den tidpunkten.

Tyskland

Den 8 maj godkände Europeiska kommissionen i ärende C 1/2000 ett oprioriterat lån från statliga
Kreditanstalt für Wiederaufbau (”KfW”) på 76,7 miljoner euro (150 miljoner tyska mark) och en statlig
lånegaranti på 80 % för ett lån på 63,9 miljoner euro (125 miljoner tyska mark) till det tyska
byggföretaget Philipp Holzmann AG. Kommissionen kom fram till att omstruktureringsåtgärderna
lämpade sig för att återställa företagets långsiktiga livskraft och undvika tidigare misstag. I detta
sammanhang beaktade kommissionen ändringar i den ursprungliga planen och godtog ett ettårigt lån på
125 miljoner tyska mark (63,9 miljoner euro) som Kreditanstalt für Wiederaufbau beviljade i slutet av
år 2000.

Den 8 maj beslöt Europeiska kommissionen i ärende N 783/2000 att inte göra några invändningar mot ett
föreslaget stöd på 119 080 000 euro till förmån för Wacker Chemie GmbH Nünchritz för utbyggnad och
modernisering av Hüls AG:s tidigare silikonfabrik. Kommissionen har kommit fram till att den
föreslagna stödnivån på 26,77 % bruttobidragsekvivalent ligger under den maximala stödnivå som är
tillåten enligt de sektorsövergripande rambestämmelserna för detta specifika projekt. Vid granskningen
av stödets förenlighet med fördraget har kommissionen beaktat marknadsläget, antalet arbetstillfällen
som direkt skapats genom projektet och investeringens gynnsamma inverkan på ekonomierna i de
stödmottagande regionerna (166).

Den 18 juli godkände Europeiska kommissionen i ärende N 184/2000 27,6 miljoner euro i stöd till Karto-
gruppens investering i Leuna, Sachsen-Anhalt. Investeringen gäller uppförande av en pappersfabrik för

¥166∂ Taket för regionalstöd i stödområdet i fråga är 35 % brutto för stora företag.
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tillverkning av toalett- och hushållspapper. De totala investeringskostnaderna uppgår till 85 miljoner euro
(166 miljoner tyska mark) och det godkända stödet motsvarar 35 % av de stödberättigande investerings-
kostnaderna. Genom investeringsprojektet skapas 154 fasta arbetstillfällen i en region som lider av hög
arbetslöshet. Kommissionen godkände stödet eftersom den ansåg stödet förenligt med de sektorsöver-
gripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt (167).

Spanien

Kommissionen inledde den 19 september det formella granskningsförfarandet i ärende C 69/2001 (f.d.
NN 41/2001) på grund av tvivel om huruvida en stödåtgärd till förmån för Porcelanas Principado SL är
förenlig med den gemensamma marknaden. Efter klagomål från en konkurrent underrättade Spanien den
8 maj 2001 kommissionen om att det statskontrollerade företaget Sociedad Regional de Promoción del
Principado de Asturias (”SRPPA”) den 18 januari 2001 beviljade ett efterställt vinstandelslån till
Porcelanas Principado SL, ett medelstort aktiebolag verksamt inom porslinstillverkning och med säte i
Gijón (Asturien), ett stödområde enligt artikel 87.3 c.

Den 19 oktober beslutade kommissionen i ärende N 295/2001 att inte göra några invändningar mot de
spanska myndigheternas avsikt att bevilja GE Plastics ett investeringsstöd. Den nya polykarbonat-
fabriken, som skall uppföras i Cartagena i regionen Murcia, kommer att beviljas ett stöd på 152 miljoner
euro. Samtidigt har kommissionen inlett en fullständig granskning enligt EG-fördragets bestämmelser
om statligt stöd med anledning av det stöd som misstänks ha beviljats porslinstillverkaren Grupo de
Empresas Álvarez (GEA), som har sitt säte i Vigo i Galicien. Tidigare stöd till detta företag hade
godkänts på det villkoret att det inte skulle beviljas nytt stöd. Kommissionen betvivlar starkt att detta
villkor har iakttagits.

Kommissionen beslutade den 19 september att inleda det formella granskningsförfarandet i ärende
C 71/2001 (f.d. NN 80/2001) med anledning av det stöd som misstänktes ha beviljats Grupo de Empresas
Álvarez (GEA). Kommissionen erinrar sig att den 1997 beslutade att godkänna vissa stödåtgärder till
förmån för den gruppen på det villkoret att GEA inte beviljas ytterligare stöd i samband med
genomförandet av sin omstruktureringsplan.

Nederländerna

Kommissionen fattade den 13 februari ett beslut i ärende C 11/99 om flera olika stödåtgärder till förmån
för SCI Systems avseende företagets investering i en fabrik för montering av Hewlett Packards
persondatorer i Heerenveen i Nederländerna. Kommissionen godkände investeringsstöd och stöd till
skapande av sysselsättning som hade ett samband med investeringen, eftersom det kumulerade stödet inte
översteg det tillämpliga taket för regionalstöd. De förväntade stödberättigande kostnaderna uppgick till
31,1 miljoner euro, medan stödet skulle uppgå till cirka 6,2 miljoner euro. Ett villkor för godkännande är
att de skapade arbetstillfällena måste upprätthållas i minst fem år. Kommissionen fattade också ett
negativt beslut om flera ad hoc-stödåtgärder. SCI gynnades av försäljningen av mark till ett lågt pris.
Kommissionen beräknade att stödinslaget uppgick till 753 000 euro. Andra stödinslag hade ett samband
med hyra, renovering och säkerhetsarrangemang i den tillfälliga produktionsanläggning som
tillhandahölls av en offentlig regional utvecklingsorganisation. Det innebar ett totalt statligt stöd på
756 000 euro. Kommissionen ansåg att gratistransporten av SCI:s anställda till och från de tillfälliga
anläggningarna gynnade enskilda anställda och inte utgjorde statligt stöd. SCI hade varken enligt det
relevanta kollektiva sysselsättningsavtalet eller enligt de enskilda avtalen med de anställda någon

¥167∂ EGT C 107, 7.4.1997, s. 1.
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skyldighet att tillhandahålla sådana allmänna kommunikationer. Ett stöd på 100 000 euro som beviljades
för inkvartering av anställda höll sig under tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse.

2.5 Finansiella tjänster

Tyskland

Europeiska kommissionen antog den 8 maj i ärende E 10/2000 en formell rekommendation där den
föreslog att den tyska regeringen skulle vidta lämpliga åtgärder för att göra systemet med statsgarantier
för offentliga tyska kreditinstitut (”Anstaltslast” och ”Gewährträgerhaftung”) förenligt med reglerna om
statligt stöd i EG-fördraget.

Anstaltslast kan översättas med ”skyldighet att garantera institutioners fortlevnad”. Detta innebär att
institutionens offentliga ägare (t.ex. stat, delstater eller kommuner) ansvarar för institutionens
ekonomiska bas och funktion under hela dess livstid. Gewährträgerhaftung kan översättas med
”garantiskyldighet”. Enligt denna skyldighet skall den som ställer ut garantin åta sig alla de betalnings-
skyldigheter som banken inte kan uppfylla i de fall där dess egna tillgångar är otillräckliga. Ingendera
garantin är begränsad vare sig i tid eller i fråga om beloppen. Dessutom behöver kreditinstituten inte
heller betala någon ersättning för dem. De offentliga tyska kreditinstitut som beviljats dessa garantier
inkluderar ”Landesbanken”-banker, ett antal specialiserade banker och omkring 580 sparbanker av
mycket varierande storlek.

Rekommendationen antogs efter intensiva kontakter mellan kommissionen och de tyska myndigheterna
om framtiden för systemet med statsgarantier för offentliga kreditinstitut.

I rekommendationen av den 8 maj 2001 förklaras det att garantisystemet måste betraktas som statligt stöd
i den mening som avses i fördraget. Åtgärderna bygger på statliga medel och gynnar vissa grupper av
företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln inom gemenskapen. Eftersom systemet fanns
redan då EG-fördraget trädde i kraft 1957, uppfyller stödet emellertid villkoren för ”befintligt” stöd,
vilket innebär att kommissionen bara kan kräva förändringar i framtiden men inte agera retroaktivt.

Enligt kommissionens rekommendation bör förenlighet med EG:s regler uppnås senast den
31 mars 2002. I rekommendationen sägs det emellertid uttryckligen att kommissionen kan besluta att gå
med på ett senare datum om den anser detta objektivt nödvändigt och motiverat för att vissa offentliga
banker på ett lämpligt sätt skall kunna anpassa sig till det förändrade läget. Kommissionen är medveten
om nödvändigheten av att skydda befintliga kreditgivare som tillhandahållit de offentliga kreditinstituten
medel inom ramen för garantisystemet.

Den 25 juli 2001 godkände kommissionen i ärende NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin (BGB)) ett
undsättningsstöd som var nödvändigt för att få upp bankens kapitaltäckningsgrad till nivån före krisen,
det vill säga 9,7 %. Detta innebar en stödvolym på cirka 2 miljarder euro. Banken hade lidit betydande
förluster under år 2000 främst på grund av misslyckade transaktioner inom fastighetssektorn.
Godkännandet av undsättningsstödet grundar sig på de tyska myndigheternas åtagande om att lägga fram
en omstruktureringsplan inom sex månader och det är begränsat till denna sexmånadersperiod eller den
tid det tar för kommissionen att fatta ett beslut om omstruktureringsplanen. Inom ramen för denna andra
undersökning kommer kommissionen att noggrant granska vilken omfattning stödet bör ha och eventuellt
uppmana till kompenserande åtgärder för att motverka stödets konkurrenssnedvridande effekter, om detta
befinns lämpligt.
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2.6 Tjänster

Spanien

Den 3 juli 2001 fattade Europeiska kommissionen i ärende C 33/98 ett delvis negativt beslut om stöd som
beviljats Babcock Wilcox España (BWE). I april 1998 inledde kommissionen det formella gransknings-
förfarandet enligt EG-fördragets regler om statligt stöd av två kapitaltillskott på 60,1 miljoner euro
(10 000 miljoner pesetas) vardera som Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 1994 och
1997 hade givit sitt helägda dotterbolag BWE. I juli 1999 beslöt kommissionen att förlänga förfarandet
för att i sin granskning kunna ta upp ett kapitaltillskott på 246,4 miljoner euro (41 000 miljoner pesetas)
som anmäldes av de spanska myndigheterna. I juli år 2000 förlängde kommissionen slutligen förfarandet
igen för att kunna ta upp det stöd på totalt 463,5 miljoner euro (77 110 miljoner pesetas) som föreslagits
inom ramen för privatiseringsavtalen mellan SEPI och Babcock Borsig AG. Kommissionen beslöt att
förbjuda det stöd på 21,44 miljoner euro som de spanska myndigheterna avsåg att bevilja den pågående
verksamheten för framtida kapitalinvesteringar i gemensamma företag, varigenom det kommer att sluta
avtal om framtida order. Kommissionen bedömde att denna utbetalning, till skillnad från andra
offentligstödda investeringar i affärsplanen, ligger mycket nära marknaden och utgör en del av företagets
affärspolicy, och därför kan det statliga stödet allvarligt snedvrida konkurrensen i en omfattning som står
i strid med den gemensamma marknaden.

Frankrike

Den 13 november föreslog Europeiska kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i
artikel 88.1 i EG-fördraget och artikel 18 i förordning (EG) nr 659/1999, lämpliga åtgärder för Frankrike
i ärende E 46/2001, vilka bestod av att avskaffa den befrielse från skatt på sjukförsäkringsavtal som
beviljats ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsinstitutioner. Alternativt kan de franska
myndigheterna också bevilja befrielse som ersättning för fullgörandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse, men de måste se till att det stöd befrielsen ger upphov till inte överstiger de kostnader
fullgörandet av sådana skyldigheter orsakar.

Italien

Den 19 september beslutade kommissionen att de eventuella inslagen av statligt stöd i det kapitaltillskott
på 1,5 miljarder euro (3 000 miljarder lire) som ENI gav Enichem 1994 är förenliga med riktlinjerna för
undsättningsstöd och därmed är förenliga med den gemensamma marknaden.

Den 11 december beslutade kommissionen att de skatteåtgärder för banker som införts genom den
italienska lagen nr 461/98 av den 23 december 1998 jämte förordning nr 153/99 av den 17 maj 1999 är
oförenliga med EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd. Åtgärderna i fråga ger de banker som deltar
i de gynnade transaktionerna en diskriminerande konkurrensfördel. Italien måste nu återkräva de belopp
som de banker som beviljades skattebefrielserna undgått att betala. Kommissionens undersökning av
statligt stöd till bankfonder (separata från själva bankerna) fortsätter. Dessa åtgärders status måste ännu
definieras. Kommissionen undersökte också om särbehandlingen i skattehänseende kunde betraktas som
undsättningsstöd. Förutsättningarna för att gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter skall kunna tillämpas föreligger dock inte. Stödet anmäldes inte
individuellt till kommissionen. De banker som gynnas av stödet är inte i svårigheter och stödet är inte
heller avsett att återställa företagens lönsamhet på lång sikt. Slutligen krävs det i riktlinjerna att åtgärder
vidtas för att i möjligaste mån kompensera stödets skadliga effekter för konkurrenterna (det innebär
vanligen att företaget har en mindre marknadsnärvaro efter omstruktureringen). En sådan situation
föreligger inte i detta fall.
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Portugal

Den 13 november inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet avseende ett antal stöd till
särskilda ändamål till förmån för det offentliga portugisiska radio- och TV-bolaget RTP, eftersom den
misstänkte att den portugisiska staten hade överkompenserat RTP med 83,6 miljoner euro under perioden
1992–1998 för dess ersättningsberättigande kostnader för tillhandahållande av tjänster av allmänt
intresse. Förfarandet inleddes på grund av de tre klagomål som kommissionen mottog 1993, 1996 och
1997 från det privata portugisiska programföretaget SIC. Redan den 7 november 1996 fattade
kommissionen ett beslut om det första och en del av det andra klagomålet. Beslutet ogiltigförklarades av
förstainstansrätten (168).

2.7 Jordbruk

Sammanfattning av ärendena

Kommissionen mottog sammanlagt 379 anmälningar av statsstödsåtgärder som skulle beviljas
jordbrukssektorn och inom jordbrukets livsmedelsindustri under 2001. Kommissionen inledde också
granskningen av 39 stödåtgärder som inte hade anmälts tidigare i enlighet med artikel 88.3 i EG-
fördraget och gjorde inga invändningar mot 212 åtgärder. Förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget
inleddes i 15 ärenden, där åtgärderna i fråga väckte allvarliga misstankar om att de var oförenliga med
den gemensamma marknaden. Kommissionen avslutade förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget i
fem ärenden, i två av dem med ett slutligt negativt beslut.

Översikten nedan omfattar ett urval av de ärenden som väckte de intressantaste frågorna om statsstöds-
politiken inom jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin 2001.

Exceptionella händelser: BSE-krisen — Inkomststöd

Enligt artikel 87.2 b i EG-fördraget skall stöd för att avhjälpa skador som orsakats av exceptionella
händelser anses förenligt med den gemensamma marknaden. Begreppet exceptionella händelser
definieras inte i fördraget, och kommissionen tillämpar denna bestämmelse från fall till fall, efter att ha
bedömt den specifika händelsen i fråga.

Kommissionen har erkänt att den pågående krisen på marknaden för nötkött, som orsakades av BSE-
larmet i slutet av fjolåret, är en sådan exceptionell händelse.

Europeiska kommissionen har därför godkänt att Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och
Spanien betalar stöd till producenter av nötkött som drabbades av förluster mellan november 2000 och
juni 2001 på grund av följderna av BSE-krisen. Ingen begäran om att få betala ut sådant stöd har
inkommit från andra medlemsstater. I samtliga ärenden har kommissionen fastställt att inga sektorer eller
enskilda jordbruk överkompenserats. Dessa statliga stöd kan sammanfattas på följande sätt:

Österrike

Den 25 juli godkände kommissionen ett inkomststöd på cirka 2,9 miljoner euro (omkring 40 miljoner
österrikiska schilling) som beviljats i en delstat, dvs. Kärnten (169).

¥168∂ Mål T-46/97 av den 10 maj 2000.
¥169∂ Stöd nummer NN 58/2001.
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Belgien

Den 7 juli godkände kommissionen att Belgien betalar ut den andra delen av ett direkt stöd till
producenter av nötkött på omkring 29,7 miljoner euro (1 200 miljoner belgiska franc) (170).
Kommissionen godkände ett motsvarande belopp redan den 25 juli inom ramen för stödordning
N 437/2001. Stödet är riktat till producenter av nötkött som drabbats särskilt hårt av BSE på grund av
deras beroende av inkomster från produktionen av nötkött.

Frankrike

Det sammanlagda värdet på det inkomststöd (171) som kommissionen godkände den 25 juli är cirka
259 miljoner euro (1 700 miljoner franska franc), och det omfattar ett direkt stöd på cirka 152,4 miljoner
euro (1 000 miljoner franska franc), en ersättning för räntebetalningar med ett beräknat stödvärde på
60,9 miljoner euro (400 miljoner franska franc) och konsolideringslån med ett beräknat stödvärde på
omkring 45,7 miljoner euro (300 miljoner franska franc).

Tyskland

Den 25 juli godkände kommissionen att Tyskland beviljar inkomststöd till följande delstater: Bayern (172)
cirka 28 miljoner euro (55 miljoner tyska mark), Thüringen (173) cirka 4 miljoner euro (8 miljoner tyska
mark), Niedersachsen (174) cirka 5 miljoner euro (10 miljoner tyska mark), Sachsen (175) cirka
2,05 miljoner euro (4 miljoner tyska mark) per år 2001 och 2002.

Den 2 oktober godkände kommissionen att Tyskland (delstaten Baden-Württemberg) (176) betalar ut ett
inkomststöd värt omkring 5,1 miljoner euro (10 miljoner tyska mark) till producenter av nötkött som
drabbades av förluster mellan november 2000 och juni 2001 på grund av följderna av BSE-krisen.

Den 30 oktober godkände kommissionen att Tyskland (delstaten Hessen) (177) betalar stöd till producenter
av nötkött som drabbades av förluster mellan november 2000 och juni 2001 på grund av följderna av
BSE-krisen. Framför allt via Hessens nödprogram för BSE beviljas inkomststöd på 15 miljoner tyska
mark (7 669 378,22 euro) i form av räntestödda lån till jordbrukare som drabbats av BSE-krisen.

Italien

Den 25 juli godkände kommissionen ett inkomststöd till nötköttsproducenter på upp till cirka 77 miljoner
euro (omkring 154 000 miljoner lire) (178).

Den 30 oktober godkände kommissionen att Italien (Lombardiet) (179) beviljar ett stöd på cirka
2,32 miljoner euro till producenter av nötkött som har likviditetsproblem på grund av minskade

¥170∂ Stöd nummer N 437/2001 och N 657/2001.
¥171∂ Stöd nummer NN 46/2001.
¥172∂ Stöd nummer N 193/2001.
¥173∂ Stöd nummer N 170/2001.
¥174∂ Stöd nummer N 164/2001.
¥175∂ Stöd nummer N 248/2001.
¥176∂ Stöd nummer N 150/B/2001.
¥177∂ Stöd nummer N 249/2001.
¥178∂ Stöd nummer N 113/A/2001.
¥179∂ Stöd nummer N 411/2001.
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inkomster under BSE-krisen. Stödet beviljas i form av räntestödda kortfristiga lån; regionen Lombardiet
betalar 3,5 % av räntan på lånet medan resten (minst 1,5 %) skall betalas av jordbrukarna.

Spanien

De stöd som kommissionen godkände den 25 juli gäller inkomststöd till två regioner: cirka 6 miljoner
euro (1 000 miljoner spanska pesetas) till Asturien (180) och cirka 5,98 miljoner euro (994 miljoner
spanska pesetas) till Kantabrien (181).

Annat BSE-relaterat statligt stöd

På grundval av artikel 87.3 c i EG-fördraget har kommissionen godkänt ett antal andra BSE-relaterade
statliga stöd, särskilt i Österrike, Italien och Tyskland. Dessa åtgärder gäller till exempel kostnaderna för
BSE-test, ersättningar till slakterier, ersättning av värdet på destruerade djur, utökning av
boskapsbeståndet hos uppfödare hos vilka BSE påträffats samt kostnaderna för lagring, transport och
destruktion av bearbetat animaliskt protein och djurfoder. I de flesta av dessa fall ansåg kommissionen att
åtgärden var förenlig med reglerna för statligt stöd som beviljas inom ramen för program för bekämpning
av djursjukdomar på det sätt som föreskrivs i punkt 11.4 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
jordbrukssektorn (182). Nedan följer exempel.

Österrike

Den 2 oktober godkände kommissionen att Österrike beviljar olika BSE-relaterade stöd till ett värde av
mer än 29 miljoner euro. Det finns olika aspekter på denna österrikiska åtgärd (183). Stöd beviljas för att
ersätta det minskade värdet på bearbetat animaliskt protein och på tillsatsämnen i foder och
foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein. Stöd kan också beviljas för
kostnader för lagring, transport och bortskaffande av bearbetat animaliskt protein och djurfoder,
tillsatsämnen i foder och foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein,
riskmaterial och mjölk som inte kunnat användas eller produkter som tillverkats på grundval av dessa.
Slutligen kan stöd också beviljas för att kompensera förlorade inkomster på jordbruksföretag som
isolerats på grund av BSE samt för testkostnader.

Tyskland

Den 7 oktober godkände kommissionen att Tyskland (delstaten Baden-Württemberg) (184) betalar stöd för
BSE-test och för att ersätta slakterierna för värdet på destruerade djur samt stöd till jordbruksföretag där BSE
har påträffats. De tre stödåtgärderna är alla tidsbegränsade: till slutet av 2002 för BSE-testen och ersättningen
till BSE-drabbade jordbruksföretag samt till slutet av 2001 för den åtgärd som gäller slakterierna. I slutet av
2002 kommer stödet för BSE-test och ersättningen till BSE-drabbade jordbruksföretag att ses över mot
bakgrund av den strategi för bekämpning av BSE som tillämpades vid den tidpunkten.

Genom ett beslut av den 25 oktober godkände kommissionen utbetalningen av två statliga stöd. För det
första i delstaten Bayern (185) på cirka 10 miljoner euro (20 miljoner tyska mark) för att ersätta värdet på

¥180∂ Stöd nummer N 269/2001.
¥181∂ Stöd nummer N 377/2001.
¥182∂ EGT C 28, 1.12.2000, rättelse i EGT C 232, 12.8.2000.
¥183∂ Stöd nummer N 114/2001.
¥184∂ Stöd nummer N 150/B/2001.
¥185∂ Stöd nummer N 174/2001.
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djurfoder som måste destrueras och cirka 6 miljoner euro (12 miljoner tyska mark) i ersättningar till
jordbruksföretag där BSE har påträffats. För det andra ett stöd till delstaten Sachsen (186) på omkring
2 miljoner euro (4 miljoner tyska mark) för att betala kostnaderna för att utöka boskapsbeståndet på
jordbruksföretag där boskap gallrats ut på de offentliga myndigheternas order.

Den 30 oktober godkände kommissionen ett BSE-nödprogram i delstaten Hessen (187). Programmet
omfattar åtgärder bland annat för att ersätta upp till 100 % av kostnaderna för transport och destruktion
av djurfoder som innehåller kött- och benmjöl som producerats före den 2 december 2000, kostnaderna
för BSE-test som gjorts på boskap äldre än 24 månader och på får, destruktion av djurkroppar och mjölk
och ersättningar för deras ekonomiska värde i händelse av misstänkta eller konstaterade fall av BSE. Det
totala stödbelopp som beviljats inom ramen för den godkända stödordningen uppgår till 1 955 689 euro.

Italien

Den stödordning som godkändes den 25 juli (188) omfattar annat statligt stöd än inkomststöd – t.ex.
ersättningar till jordbruksföretag där BSE påträffats, stöd till utökning av boskapsbeståndet samt den
nationella finansieringsandelen för ”systemet med uppköp för destruktion” – vilket innebär att den totala
stödvolymen, inklusive 77 miljoner euro i inkomststöd, blir 150 miljoner euro (cirka 300 000 miljoner
italienska lire).

Djursjukdomar: Mul- och klövsjuka i Förenade kungariket

De flesta stöd som Förenade kungariket anmälde till kommissionen 2001 gällde åtgärder för att hjälpa
djuruppfödare att klara finansiella och ekonomiska svårigheter som orsakats av att mul- och klövsjuka
brutit ut. Sjukdomen påverkade hela landet och hade kraftiga återverkningar inom jordbrukssektorn.

I detta sammanhang godkände kommissionen två betydande stödordningar: den 3 april 2001 godkände
kommissionen en avträdelseordning (”outgoers mark 2 scheme”) (189) för att hjälpa svinuppfödare som
drabbats av mul- och klövsjuka och som ville sluta med svinuppfödning. Stödordningen tilldelades ett
anslag på 5 miljoner pund sterling. Något senare, den 6 juni 2001, godkände kommissionen också
”livestock welfare disposal scheme” (190), som skulle bidra till att avhjälpa de problem gällande djurens
välmående som uppstår på grund av förflyttningsbegränsningar som införts för att kontrollera mul- och
klövsjukan. Stödordningen, som har en planerad budget på 6 miljoner pund sterling per vecka, omfattar
betalningar för kostnader för transport, slakt, styckning, förbränning och destruktion av djurkroppar,
veterinärkostnader samt ersättningar till djuruppfödare för destruerade djur. Ersättningar betalas till
uppfödare som påverkats av förflyttningsbegränsningar och gavs möjlighet att destruera sina djur efter
det att veterinärer i avtalsförhållande till staten bekräftat att förflyttningsbegränsningarna äventyrade
djurens välmående.

¥186∂ Stöd nummer N 248/2001.
¥187∂ Stöd nummer N 249/2001.
¥188∂ Stöd nummer N 113/A/2001.
¥189∂ Stöd nummer NN 24/2001.
¥190∂ Stöd nummer NN 25/2001.
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Inledande av det formella granskningsförfarandet: Ersättning för energipriser

Spanien: stöd till jordbruksföretagare för att ersätta höga bränslepriser

Den 11 april beslutade kommissionen att inleda det formella granskningsförfarandet gällande ett antal
skatteåtgärder som Spanien infört till förmån för jordbrukssektorn efter det att energipriserna stigit
år 2000 (191). Kommissionen frågar sig om de åtgärder som införts av den spanska regeringen är förenliga
med den gemensamma marknaden. Kommissionen kan inte i detta skede utesluta att de åtgärder som
håller på att undersökas är rena driftsstöd som beviljats för att kompensera jordbrukssektorn för det högre
bränslepriset. I regel kan kommissionen inte godkänna sådana driftsstöd. Om sådant stöd redan beviljats,
och om granskningen bekräftar kommissionens tvivel, måste kommissionen uppmana de spanska
myndigheterna att återkräva dessa stöd från mottagarna.

Italien (Sardinien): stöd till jordbruksföretagare för att ersätta det höga priset på dieselolja

Den 25 juli inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet med avseende på ett statligt stöd
som Italien beviljat (på Sardinien) för att ersätta jordbrukare för det högre priset på dieselolja jämfört
med naturgas (192). Åtgärden ingår i en omfattande lag som gäller Sardinien (Testo Unico) och som
reglerar beviljandet av ett stort antal olika stöd till jordbrukssektorn. Kommissionen har inga
invändningar mot resten av Testo Unico.

Enligt myndigheterna på Sardinien saknar ön ett rörledningsnät för naturgas. Detta tvingar jordbrukarna
att använda den mycket dyrare dieseloljan. Syftet med stödet är att övervinna detta strukturella handikapp
och därmed återställa det som regeringen på Sardinien betraktar som normala konkurrensvillkor.
Kommissionen anser dock i detta skede att ett statligt stöd som på ett konstgjort sätt enbart minskar
jordbrukarnas produktionskostnader utgör ett driftsstöd. Sådant stöd medför i regel ingen bestående
förbättring inom sektorn i fråga. Så snart utbetalningen av ett sådant stöd upphör, uppstår det tidigare
problemet på nytt. Problem av det här slaget bör lösas på andra sätt. Till exempel kommissionens regler
för statligt stöd till skydd av miljön ger möjligheter att bevilja stöd till lokalt tillgängliga förnybara
energikällor. Det föreslagna stödet skulle dock inte utgöra något incitament att övergå från fossila
bränslen till förnybara energikällor. Det verkar snarare hindra sådana strukturförändringar.

Den italienska budgetlagen för 2001

Den 3 oktober inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet (193) avseende en tilläggsfi-
nansiering på 119 miljoner euro (230 000 miljoner italienska lire) för ett exceptionellt stödpaket på
100 miljoner euro (200 000 miljoner italienska lire) som godkändes av rådet 1997 på grundval av
artikel 88.2 tredje strecksatsen i EG-fördraget. Italien begärde då att rådet undantagsvis skulle godkänna
stödåtgärden genom ett enhälligt beslut efter det att kommissionen hade inlett det formella gransknings-
förfarandet beträffande stödet. I åtgärden i fråga åtar sig staten ansvaret för att betala de belopp som
borde betalas av medlemmar i jordbrukskooperativ som konstaterats vara insolventa, om dessa
medlemmar i egenskap av privatpersoner gått i borgen för dessa kooperativ.

När kommissionen inledde förfarandet ansåg den att syftet med åtgärden var att garantera en retroaktiv
utbetalning av stöd till kooperativens verksamhet, och att själva verksamheten skulle innefatta en

¥191∂ Stöd nummer C 22/2001 (f.d. NN 19/2001), EGT C 172, 16.6.2001, s. 2.
¥192∂ Stöd nummer C 60/2001 (f.d. N 47/2001).
¥193∂ Stöd nummer C 73/2001 (f.d. N 824/A/2001).
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retroaktiv utplåning av kooperativets skulder. Rådets godkännande av denna stödåtgärd var av
exceptionell art och kan inte anses innebära att en ny refinansiering av samma stödåtgärd godkänns de
facto, särskilt inte med tanke på de allvarliga tvivel kommissionen hyste i det första skedet.
Kommissionen anser därför att det nya finansieringsanslaget måste bedömas särskilt på grundval av
tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

I samband med samma förfarande inledde kommissionen också en formell granskning av stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter och stöd för att främja forskning och utveckling.
Den sistnämnda åtgärden kommer delvis att finansieras med en skatteliknande avgift som åläggs både
inhemska och importerade produkter. Kommissionen har följt sin fasta praxis på detta område samt EG-
domstolens rättspraxis, enligt vilken stöd som finansieras med skatteliknande avgifter som också
tillämpas på importerade produkter i princip är oförenliga med den gemensamma marknaden, eftersom
importerade produkter inte gynnas av stödordningen på samma sätt som inhemska produkter. Om
medlemsstaten inte kan bevisa att så inte är fallet, är det sannolikt att ett stöd som finansierats på detta
sätt leder till en klar snedvridning av konkurrensen.

Detta kommer att undersökas i samband med granskningen. Kommissionen har dock ansett att en del av
de planerade FoU-åtgärderna inte utgör statligt stöd, eftersom de kommer att genomföras av offentliga
institutioner i allmänhetens intresse.

AIMA-programmet: Stöd till fjäderfäsektorn i Italien

Den 25 juli beslutade kommissionen att inleda det formella granskningsförfarandet avseende AIMA-
programmet (194). Den italienska organisationen för interventioner på jordbruksmarknaden (AIMA) avser
att bevilja ersättningar till italienska uppfödare av fjäderfä för förlorade inkomster på grund av
dioxinkrisen i Belgien 1999, som påstås ha orsakat en betydande minskning av produktion och handel
och en kraftigt minskad konsumtion av fjäderfäprodukter i Italien. Stödbeloppet, 20 miljarder italienska
lire (10 323 138 euro) motsvarar skillnaden mellan genomsnittspriserna i länder som inte påverkades av
krisen och de italienska priserna i juni och juli 1999 (den period ersättningarna gäller). Kommissionen
anser att marknadsstörningar till följd av konsumenternas oro beträffande dioxinhalter inte i sig utgör en
exceptionell händelse. Därför kan stödet inte godkännas, om Italien inte kan visa att störningen var
exceptionell.

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för förädling 
och saluföring av jordbruksprodukter (Venetien)

Den 2 april beslutade kommissionen att inleda det formella granskningsförfarandet avseende de
investeringsstöd som anmälts av de italienska myndigheterna (195). De italienska myndigheterna vill med
stöd av artikel 35 i regionallag nr 5/2000 (196) införa ett investeringsstöd (stödnivå högst 40 %) för att
förbättra villkoren för förädling och saluföring av jordbruksprodukter. Stödet skall beviljas 36 företag
inom livsmedelssektorn som lagt fram en ansökan om finansiering enligt förordning (EG) nr 951/97 (197)

¥194∂ Stöd nummer C 59/2001 (f.d. 797/1999).
¥195∂ Stöd nummer C 17/2001 (f.d. N 98/2001), EGT C 140, 12.5.2001, s. 2.
¥196∂ Lagen gäller en ”allmän åtgärd för refinansiering och ändring av regionallagarna gällande uppgörandet av den årliga och

fleråriga budgeten för regionen”.
¥197∂ Förordning om åtgärder för förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, EGT L 142,

2.6.1997, s. 22.
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under programperioden 1994–1999 (198) och vidtagit konkreta åtgärder men inte godkänts som mottagare
av offentligt stöd på grund av brist på disponibla medel.

På grundval av tillgänglig information kan kommissionen inte utesluta att det är fråga om ett stöd som
beviljats retroaktivt för verksamhet som stödmottagaren redan inlett och att det därför inte har det inslag
av incitament som krävs, och att det därför bör betraktas som ett driftsstöd därför att det enda syftet med
stödet är att befria stödmottagaren från finansiellt ansvar.

Ramprogram för stöd i Italien

Under 2001 godkände kommissionen flera ramprogram med en mycket stor budget som täcker många
olika slag av verksamheter på området för förädling och saluföring av jordbruksprodukter.

Ett av dessa program, som gäller både bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (199), finansieras
med anslag på 500 miljoner euro. Kommissionen har också godkänt stödordningen ”Sviluppo Italia” (200),
som är ett offentligägt bolag som ersätter de tidigare RIBS och Italinvest och som också finansierar
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Denna stödordning har beviljats omkring 1 miljard euro.

Kommissionen godkände också jordbruksdelen av en omfattande ordning för investeringsstöd (201) som är
öppen för alla företag som ligger i de italienska regioner som är berättigade till undantagen enligt
artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget. Stödordningen tillämpas på företag inom jordbrukssektorn
(stöden till andra sektorer än jordbruk blev föremål för särskilda beslut). Åtgärderna är förenliga med
målen för regional utveckling. Stödordningen gäller till och med den 31 december 2006 och har en årlig
budget på omkring 4,6 miljarder euro (9 000 miljarder italienska lire), vilket också täcker andra sektorer
än jordbruk. Stödet beviljas i form av skattelättnader.

Stöd till vinproducenter i Italien (Sicilien)

Den 17 oktober antog kommissionen ett slutligt negativt beslut i ärende C 61/96 (202) avseende stöd som
regionen Sicilien avsåg att bevilja vinproducenter (upp till 1 miljon euro) för att kompensera dem för
planeringsrättigheter de inte kunde använda på grund av torkan samt hantverksföretag (upp till 5 miljoner
euro) i kortfristiga lån. Eftersom stödet till vinproducenter i strid med reglerna för den gemensamma
organisationen av marknaden var avsett att ersätta rättigheter som inte längre var giltiga, och eftersom
subventionerade kortfristiga lån också kunde ha beviljats hantverksföretag verksamma inom produktion,
marknadsföring och bearbetning av jordbruksprodukter, ansåg kommissionen att de måste betraktas som
driftsstöd som är förbjudet inom jordbrukssektorn.

Stöd till frukt- och grönsaksproducenter i Grekland

Den 31 januari antog kommissionen på grundval av artikel 87.3 c i fördraget ett slutligt positivt beslut
avseende ett statligt stöd i Grekland till förmån för frukt- och grönsaksproducenter (203). Stödets
totalbelopp var 265 000 euro och beviljades i form av en ekonomisk ersättning till odlare i

¥198∂ Godkännandet av verksamhetsprogrammet för Venetien var föremål för kommissionens beslut 96/2598/EG av den
2 oktober 1996.

¥199∂ Stöd nummer N 558/2000, kommissionens beslut av den 27 mars 2001, EGT C 107, 7.4.2001.
¥200∂ Stöd nummer N 559/2000, kommissionens beslut av den 27 mars 2001, EGT C 107, 7.4.2001.
¥201∂ Stöd nummer C 46/2000, kommissionens beslut av den 13 februari 2001, EGT L 144, 30.5.2001.
¥202∂ Ärende C 61/96, kommissionens beslut av den 17 oktober 2001, EGT L 64, 7.3.2002.
¥203∂ EGT L 93, 3.4.2001.
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förvaltningsområdet Thessaloniki, där sorkar allvarligt skadat vattenmelons- och melonodlingar
sommaren 1997. Kommissionen ansåg att de kriterier som gäller växtsjukdomar kunde tillämpas i detta
fall, med motiveringen att även om ett sorkangrepp inte är en växtsjukdom så är slutresultatet detsamma,
dvs. jordbruksprodukter som förstörs av externa levande faktorer. Kriterierna i fråga tillämpades således i
detta fall.

Program för behärskande av föroreningar orsakade av jordbruk i Frankrike

Den 30 januari godkände kommissionen ett statligt stöd i Frankrike till förmån för en förlängning av
investeringsstöd till jordbruk i samband med programmet för behärskande av föroreningar orsakade av
jordbruk (204). Programmet tillgodoser behovet av att förbättra vattenkvaliteten genom att införa
miljöfrågor i jordbruksmetoderna. Syftet med stödordningen, som har en budget på 886 miljoner euro för
perioden 2001–2006, är att främja investeringar för att minska de föroreningar som orsakas av
stallgödsel.

Ett av syftena med programmet är att påskynda iakttagandet av rådets direktiv 91/676/EG av den
12 december 1991 (205) och gäller främst lättförorenade zoner som förorenats av nitrater som härrör från
djuruppfödning. När kommissionen godkände stödet tog den hänsyn till att det ovannämnda direktivet
innehåller bestämmelser som förutsätter att investeringar görs på ett jordbruksföretag, till exempel
byggande av extra lagringskapacitet, och att de skyldigheter som ålagts uppfödarna kan betraktas som
nya regler i den mening som avses i riktlinjerna för jordbruket. Kommissionen ansåg visserligen att
direktivet inte i sig kunde betraktas som en ny regel, men tog hänsyn till att Frankrike hade antagit det
första handlingsprogrammet för genomförande av direktivet först 1997, och att de första skyldigheterna
för djuruppfödare att genomföra programmet är av ett ännu senare datum. Dessutom innehåller direktivet
inga exakta skyldigheter som de ekonomiska operatörerna måste fullgöra, om inte medlemsstaten
vidtagit åtgärder tidigare.

Kommissionen ansåg därför att stödet var avsett att finansiera investeringar för att förbättra miljön och
göra det möjligt för jordbruken att anpassa sig till de nya regler som avses i punkt 4.1.1.3 i riktlinjerna för
jordbruket. Enligt kommissionen skulle en annan tolkning innebära att djuruppfödarna straffas för
medlemsstaternas passivitet på det juridiska planet. Kommissionen ansåg också att programmets
mänskliga och ekonomiska dimensioner (cirka 100 000 stödmottagare) och dess stora betydelse för
miljön i Frankrike och hela Europa måste beaktas vid bedömningen av programmet.

Agromonetärt stöd

Förenade kungariket anmälde under 2001 flera ansökningar om att få bevilja agromonetära ersättningar
inom nötkötts-, får- och mejerisektorn (206). En del av ansökningarna gällde utbetalningen av den andra
delen av stöd för vilka Förenade kungariket hade beslutat att inte betala det nationella bidraget till den
första delbetalningen.

I fråga om de ansökningar som gäller utbetalningen av de första delarna som anmäldes 2001 har
Förenade kungariket beslutat bevilja också det nationella bidraget för att finansiera stödet på grund av de
allvarliga problem som djursjukdomar orsakat i landet.

¥204∂ Stöd nummer N 355/2000, EGT C 350, 11.12.2001.
¥205∂ EGT L 375, 31.12.1991, s. 1–8.
¥206∂ Stöd nummer N 155/2001, N 156/2001, N 157/A/2001, N 157/B/2001, N 158/A/2001, N 158/B/2001 och N 565/2001.
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2.8 Fiske

Italien, Nederländerna

Höjningen av bränslepriserna (207)

Kommissionen inledde det formella granskningsförfarandet avseende de italienska och nederländska
stödordningarna för beviljande av ersättningar till fiskesektorn på grund av höjningen av bränslepriserna
2000. Den italienska stödordningen omfattade tre typer av åtgärder: en ekonomisk ersättning som
beräknades på grundval av fartygsmotorns effekt, sänkta socialavgifter samt sänkning av de skatter som
betalas av fiskeföretag. Den nederländska stödordningen handlar om en ekonomisk ersättning till alla
fiskare som betalar en viss andel av fartygets vinst för att täcka de socialavgifter som betalats år 2000.
Kommissionen anser att de italienska och nederländska åtgärderna uppvisar kännetecknen på driftsstöd
och därför är oförenliga med den gemensamma marknaden. Italien och Nederländerna har inte i samband
med den preliminära undersökningen gett kommissionen någon information som skulle motivera ett
avsteg från denna princip.

Italien

a) Åtgärder till förmån för mollusk- och skaldjursproducenter (208)

Kommissionen godkände en stödordning till förmån för fiskare i Adriatiska havet som tillfälligt
tvingades avbryta sin fiskeverksamhet år 2000 på grund av förekomsten av slemföroreningar (ett
geléaktigt naturligt ämne som började förekomma våren 2000 och utbredde sig ända fram till juni, tills
det började försvinna i juli). Fenomenet var till nackdel både för fiskarna och producenterna av de
ovannämnda arterna. Slemföroreningen fastnar i näten och försvårar normal fiskeverksamhet och hindrar
denna helt allteftersom fenomenet förvärras. Slemföroreningen påverkar också arter som lever på
havsbotten, t.ex. mollusker, genom att minska vattnets syrehalt, vilket leder till att både vilda och odlade
mollusker dör. Stödet har godkänts för bara en månad. Kommissionen inledde det formella gransknings-
förfarandet avseende det stöd som beviljats för perioden efter den 1 juli 2000, eftersom avbrottet i
fiskeverksamheten efter detta datum inte längre kunde anses ha något samband med förekomsten av
slemföroreningen. Italien motiverade avbrottet med att fiskbeståndet måste få återhämta sig. Italien lade
dock inte fram någon återhämtningsplan som krävs i gemenskapsreglerna för godkännande av sådant
stöd. Under dessa omständigheter uppvisar det stöd som Italien beviljade under denna period
kännetecknen på driftsstöd, som enligt riktlinjerna för granskning av nationellt stöd inom fiskesektorn är
oförenliga med den gemensamma marknaden.

Ersättningen till producenterna av mollusker och skaldjur hade fastställts till högst 30 % av de förluster
de hade lidit jämfört med inkomsterna under tidigare år. Eftersom kommissionen dock inte hade
tillräckliga bevis för att en andel på 30 % jämfört med inkomsterna under tidigare år inte överskrider
odlarnas verkliga förluster, beslutade den att inleda det formella granskningsförfarandet avseende denna
aspekt på åtgärden.

¥207∂ EGT C 179, 23.6.2001.
¥208∂ EGT C 25, 29.1.2002.
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b) Tillfälliga avbrott i fisket i Tyrrenska och Joniska havet (209)

Kommissionen inledde det formella granskningsförfarandet också beträffande en stödordning för
betalning av ersättningar på grund av ett tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten i Tyrrenska och Joniska
havet. Avsikten med avbrotten var att främja fiskbeståndens utveckling, och de gällde fartyg som använde
pelagiska trålar. På grundval av den information de italienska myndigheterna lämnade kunde avbrottet i
fiskeverksamheten inte anses uppfylla de nödvändiga villkoren för beviljande av stöd, eftersom det inte
verkade ha något samband med någon särskild återhämtningsplan för fiskbeståndet. Under dessa
omständigheter anser kommissionen att det beviljade stödet uppvisar alla kännetecken på ett driftsstöd.

Förenade kungariket

Köp och hyrning av fångstkvoter (210)

Kommissionen inledde det formella granskningsförfarandet avseende två brittiska stödordningar
gällande finansiering, som råden för Shetlandsöarna och Orkneyöarna (Shetland Islands Council, Orkney
Islands Council) beviljar lokala fiskare för köp och hyrning av fångstkvoter. Syftet med dessa
stödordningar är att förbehålla lokala fiskeflottor rättigheter som baserar sig på tidigare fångster, vilka ger
rätt till årliga fångstkvoter. Enligt de brittiska myndigheterna motiveras systemet av att ägarna till de
lokala fiskefartygen har svårigheter att få tillräcklig finansiering för att skaffa sådana uppgifter om
tidigare fångster, eftersom dessa betraktas som immateriella tillgångar och således inte kan användas som
garanti för lån från finansinstitut. På vissa villkor kan dessa uppgifter om tidigare fångster säljas
oberoende av vilket fartyg de beviljats. Därför finns det nu en verklig marknad för rättigheter som baserar
sig på tidigare fångster, och råden för Shetlandsöarna och Orkneyöarna har skaffat sådana rättigheter för
att hyra ut dem till sina fartyg. Med beaktande av den information som lämnats av de brittiska
myndigheterna anser kommissionen att köp och hyrning av rättigheter som baserar sig på tidigare
fångster innebär förmånliga villkor som bara gynnar lokala fiskare och därmed uppfyller alla
kännetecken på driftsstöd.

Frankrike

Oljeskador orsakade av fartyget Erikas förlisning och stormskadorna i Biscayabukten (211)

Kommissionen godkände vissa delar av en stödordning för betalning av ersättningar till mollusk- och
skaldjursodlare samt till fiskare som drabbats av oljeföroreningen till följd av fartyget Erikas skeppsbrott
samt av skadorna på grund av en ovanligt häftig storm.

Ett tilläggsstöd beviljades fiskare samt mollusk- och skaldjursodlare i hela Frankrike och i de
utomeuropeiska departementen. Enligt de franska myndigheterna hade stödet till syfte att ersätta denna
sektor för de förluster som orsakats av att marknaden försvagades på grund av att konsumenterna fick en
negativ uppfattning om fiskeriprodukter till följd av de föroreningar som Erikas skeppsbrott orsakade.

Tre typer av stöd som beviljades mollusk- och skaldjursodlare ansågs förenliga med inremarknads-
reglerna. Det är fråga om ett stöd från en särskild fond som skall ersätta förluster som orsakats av
naturkatastrofer på jordbruksområdet, ett stöd för att ersätta utrustning och lager samt förskott på
ersättningar från den internationella ersättningsfonden för skador orsakade av oljeföroreningar (IOPCF).

¥209∂ EGT C 25, 29.1.2002.
¥210∂ EGT C 38, 12.2.2002.
¥211∂ EGT C 39, 13.2.2002.
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Kommissionen godkände också tre typer av stöd som beviljas fiskare. Stöden är avsedda för att ersätta
fartyg och fiskeutrustning som gått förlorade eller skadats under stormen, för utbetalning av förskott på
IOPCF:s ersättningar samt för utbetalning av en engångsersättning för att kompensera den inkomstförlust
som stormen orsakat.

Kommissionen granskade dessa stöd mot bakgrund av artikel 87 i EG-fördraget, enligt vilken stöd för att
avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser är förenligt med den
gemensamma marknaden. Både oljeskadorna och stormen var sådana händelser. Kommissionen måste
verifiera att de skador händelserna orsakat inte hade överkompenserats, och den kom fram till att detta
inte var fallet.

Kommissionen beslutade däremot inleda det formella granskningsförfarandet avseende ett stöd som
beviljats mollusk- och skaldjursodlare i form av en befrielse från socialavgifter för de tre första
månaderna år 2000, en sänkning av deras finansieringskostnader och en befrielse från utgifterna för
hyrning av havsbotten.

Granskningen gäller också den nedsättning av socialavgifterna som godkändes i april 2000 för mollusk-
och skaldjursodlare för perioden 15 april–15 juli. Dessa nedsättningar beviljades också fiskare och gällde
hela Frankrike och dess utomeuropeiska områden, eftersom de franska myndigheterna ansåg att
operatörerna i fråga hade lidit inkomstförluster på grund av den minskade försäljningen av
fiskeriprodukter till följd av oljeskadorna.

Dessa stöd uppvisar kännetecknen på driftsstöd, som i princip är oförenligt med inremarknadsreglerna.

Den nedsättning av socialavgifterna som beviljats fiskare tillämpades under perioden 15 april–15 oktober
2000. Enligt de franska myndigheterna hade också fiskarna drabbats av inkomstförluster på grund av
minskad försäljning och på grund av att osålda fiskeriprodukter dragits bort från marknaden.
Kommissionen konstaterade att dessa nedsättningar tillämpades på alla fiskare, inklusive fiskarna i de
utomeuropeiska områdena, och ansåg därför att dessa åtgärder inte kunde ha något samband med de
oljeskador som Erikas förlisning orsakat. Kommissionen påpekade också att syftet med nedsättningarna
kunde vara att ersätta fiskarna för den höjning av oljepriserna som börjat några månader tidigare.

Danmark

Skrotning av fartyg för musselfångst (212)

Kommissionen godkände en stödordning som hade till syfte att införa ett bidragssystem för skrotning av
fartyg för yrkesfiske i Danmark. Den anmälda stödordningen gäller danska fartygsägare som har för
avsikt att upphöra med yrkesfiske. Bidrag kan således beviljas sökande som låter skrota sitt fartyg eller
anvisar sitt fartyg för något annat ändamål än yrkesfiske, t.ex. förädling, omlastning eller transport av
fiskeriprodukter till Danmark. Stödordningen tillämpas på högst tio fartyg. Syftet med stödordningen är
att varaktigt minska antalet musselfiskebåtar i Limfjorden och därmed minska det ekologiska trycket på
fjordens botten genom en ansvarsfull exploatering av musselförekomsterna. Genomförandet av en
särskild stödordning för skrotning av musselfångstfartyg är ett led i en plan som syftar till att trygga
fiskets framtid i Limfjorden. Planen har utarbetats av livsmedelsministeriet, miljö- och energiministeriet
samt de tre län (amt) som gränsar till fjorden.

¥212∂ EGT C 172, 16.6.2001.
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Grekland

Skador i mussel- och ostronodlingar (213)

Kommissionen godkände en stödordning som syftar till att ersätta en del av de skador och förluster som
drabbat musselodlare på grund av att produktionen förorenats av giftig växtplankton, som spred sig
snabbt från september 1999 till januari 2000 på grund av vindstilla väder som medförde att inget friskt
vatten strömmade in. Dessutom betalas ersättningar till musselodlare som de behöriga myndigheterna
ålade ett fiskeförbud på grund av föroreningen. Fenomenet förekom inom förvaltningsområdena
Thessaloniki, Hematia och Pieria.

Stödberättigade är musselodlare och musselfiskare som lidit skador på minst 30 %. Skadornas
omfattning beräknades genom att den minskade produktionen under det år då fenomenet inträffade
jämfördes med den genomsnittliga (normala) produktionen under de tre föregående åren. Ersättningen
får uppgå till 30 % av värdet på den förlorade produktionen.

Mussel- och ostronodlarna åsamkades följande skador:

— Musslor från odlingar färdiga för försäljning gick förlorade (nästan 40 % av produktionen) efter det
att salu- och marknadsföring av musslor förbjöds.

— Unga musslor kunde inte avlägsnas eller införas för följande produktionsperiod eftersom
produktionen måste hållas kvar i enheterna så länge och eftersom man hela tiden var tvungen att
vidta saneringsåtgärder (rengöring av levande organismer, gallring osv.).

— De kompletterande åtgärderna (gallring osv.) förorsakade ökade utgifter under den period på fem
månader då förbudet tillämpades.

— Inkomster gick förlorade då priset per kilo sjönk efter hävandet av förbudet.

Detta fenomen, som enligt det nationella havsforskningscentret var exceptionellt och omfattande (det
påverkade tre förvaltningsområden och över tusen producenter), tog sig uttryck i förekomsten av en
onormal giftig växtplankton förorsakad av algtoxinet ”Dinophysis acuminata” och den mycket kraftiga
ackumuleringen av biotoxiner i köttet på musslorna. Det nationella havsforskningscentret fastställde
mängden växtplanktonceller i Thessalonikibukten och då visade det sig att biotoxiner förekom i området.
När biotoxiner påträffades vid analysen av musslornas kött, förbjöd veterinärmyndigheterna i
Thessaloniki, Hematia och Pieria fiske, insamling, utsläppande på marknaden och marknadsföring av
musslor som människoföda. Förbudet gällde under olika perioder beroende på havsområde och
musselart.

Förbudsperioden inföll mitt under musslornas utvecklingsfas och mitt i den bästa saluföringsperioden.
Förlusterna, som beräknas till 40 % av produktionen, omfattar också den försäljningsfärdiga
produktionen. Eftersom produktionen måste hållas kvar i havet på grund av förekomsten av biotoxiner,
gick den successivt förlorad, främst till följd av naturlig dödlighet och rovdjur (andra arter som lever i
havet).

¥213∂ EGT C 330, 24.11.2001.
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Dessutom innebar fenomenet att odlarna inte kunde förnya sina embryon för följande produktionsperiod.
Eftersom produktionen inte fick saluföras måste den hållas kvar i havet, vilket ledde till att allt
tillgängligt utrymme blev fullt både i musselodlingsområdena och i områdena med naturliga
musselbestånd. Detta hindrade en återhämtning av musselbestånden med hjälp av embryon för den nya
produktionsperioden.

2.9 Transporter

Den 8 maj fattade kommissionen ett villkorat, delvis positivt och delvis negativt beslut om ett omstruktu-
reringsstöd till företaget Brittany Ferries, som i huvudsak trafikerar Engelska kanalens västra och
centrala delar. Beslutet fattades på grundval av kommissionens omstruktureringsregler. Enligt dessa
regler är det viktigt att en omstruktureringsplan läggs fram och det krävs att marknadsstruktur och
regionala utvecklingsaspekter beaktas.

Den 11 juli inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet avseende stöd till sjötransporter
som Nederländerna beviljat nederländska bogserbåtar som trafikerar EU-hamnar och inre vattenvägar.
För att minska de eventuella skador som kan åsamkas konkurrenter uppmanade kommissionen de
nederländska myndigheterna att avbryta utbetalningen av stödet till dess att kommissionen fattat ett
slutligt beslut i ärendet.

Den 2 oktober godkände kommissionen en stödordning för utbildning inom sjöfarten (SMART) som
hade anmälts av Förenade kungariket.

2.10  Övriga branscher

Turism

Spanien

Terra Mitica-parken (Benidorm) (214)

Kommissionen beslutade den 20 juni att inleda det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i
EG-fördraget avseende ett påstått stöd till nöjesparken Terra Mitica i Benidorm i Spanien. Beslutet
fattades med anledning av ett klagomål som inkom till kommissionen 1997. Efter detta första klagomål
mottog kommissionen fram till maj 2000 flera andra skrivelser som tillförde ärendet ny information
allteftersom parkprojektet framskred, tills det invigdes i juli 2000. De spanska myndigheterna lämnade
vid flera tillfällen redogörelser som gällde dessa påståenden.

Kommissionen ansåg att en del av den klagandes påståenden saknade grund, och drog beträffande dessa
påståenden slutsatsen att parken inte hade beviljats något statligt stöd. Påståendena gällde särskilt det
låga inköpspriset för den mark där parken byggdes, de utgifter gällande parken som betalats av Parque
Temático de Alicante, S.A. (ett offentligt bolag som deltagit i projektet), att principen om en privat
investerare inte följts, syndikaliserade lån och kapitaltillskott som beviljats Terra Mitica S.S. (ett privat
bolag som äger parken), stöd till personalutbildning samt direkt regionalstöd.

Beträffande övriga punkter som den klagande gjort gällande kunde kommissionen däremot inte utesluta
att parken eventuellt hade beviljats en förmån av de offentliga myndigheterna. Kommissionen beslutade

¥214∂ NN 14/2001 (EGT C 300, 26.10.2001).



STATLIGT STÖD 289

KONK. RAP. 2001

således att inleda det formella granskningsförfarandet för att fastställa om dessa åtgärder utgjorde ett
statligt stöd och, om så var fallet, undersöka om de var förenliga med den gemensamma marknaden.
Kommissionens misstankar om förekomsten av statligt stöd gällde följande punkter: Finansieringen av de
infrastrukturer som är nödvändiga för parkens verksamhet: i detta avseende måste kommissionen
undersöka om parken själv har finansierat den infrastruktur som inrättats enbart eller i huvudsak för
parken; värdet på de tillgångar som det offentliga bolaget Parque Temático de Alicante S.A. överlåtit till
Terra Mitica S.A.: kommissionen kommer att kontrollera om dessa tillgångar, särskilt tomtmarken och
varumärket Terra Mitica, har värderats till sitt verkliga värde och inte till ett lägre pris, vilket skulle ha
gynnat det privata bolaget; villkoren för ett aktieägarlån som det offentliga bolaget beviljat det privata
bolaget: kommissionen kommer att undersöka om detta lån på 8 000 miljoner spanska pesetas (48,8
miljoner euro) beviljades på marknadsvillkor; ett stöd på 6 000 miljoner pesetas (36 miljoner euro) som
turistbyrån i Valencia enligt vissa källor eventuellt beviljat Terra Mitica S.A.

Dessutom hävdade den klagande att kommunen Benidorm hade beviljat en nedsättning på 95 % av
byggskatten till förmån för parken. Kommissionen konstaterade att en sådan nedsättning på omkring
88 399 400 pesetas (531 291 euro) faktiskt ägt rum, och därför kommer den att undersöka om denna
nedsättning är förenlig med EG-fördraget.

Italien

Stöd till Pompei Tech World SpA för ett fritidsparksprojekt (215)

Den 7 augusti godkände kommissionen ett investeringsprojekt för en temapark nära Pompeji. Projektet
anmäldes i enlighet med de sektorsövergripande rambestämmelserna och omfattar ett bidrag på
33,4 miljoner euro. Stödnivån är 34,44 % NBE, vilket skall jämföras med att taket för regionalstöd i
Kampanien är 35 % NBE för stora företag. Stödmottagaren – Pompei Tech World SpA – är ett storföretag
vars kapital kontrolleras av två stora företag.

Investeringsprojektet gäller en temapark, dvs. en fritidspark inriktad på kultur och vetenskap med
högteknologisk utrustning såsom simulatoranläggningar och apparater som bygger på virtuell verklighet,
och den skall byggas i området Torre Annunziata i Neapel nära den arkeologiska utgrävningsplatsen
Pompeji-Herculaneum. Det speciella med det föreslagna projektet är följande inslag: den direkta
kopplingen till det arkeologiska turistmålet Pompeji-Herculaneum och den specialsektor inom turismen
som kan kallas ”kulturturism”; de högteknologiska multimediaanläggningarna som handlar om Pompejis
historia under det romerska väldets dagar och som omfattar 1) tre IMAX-biografer med jättedukar, 2)
Shuttle Park, där man presenterar den europeiska rymdindustrin, 3) Cinema Multiplex, som riktar sig till
en lokal publik och rymmer cirka 2 000 personer, och som också omfattar restauranger och ett
shoppingcenter, 4) Virtual Centre, för en virtuell resa till Pompejis förflutna, 5) ett virtuellt museum för
arkeologiska fynd; kombinationen av såväl lärorika som underhållande inslag i projektet.

Parken väntas få 2 160 000 besökare per år – vilket ger den en placering bland de stora temaparkerna i
Europa – och skapa omkring 305 nya arbetstillfällen, både direkt (126) och indirekt (179). Enligt
planerna skall parken bli färdig i slutet av 2005 och verksamheten nå full fart åren 2008–2009.

På grundval av de bevis som tillhandahölls av de italienska myndigheterna ansåg kommissionen att den
marknad som påverkas av det nya projektet är en regional marknad (Latium-Kampanien-Basilicata-
Puglia), även om man beaktar strömmen av utländska turister som lockas av sevärdheterna i Pompeji. I

¥215∂ N 229/2001 (EGT C 330, 24.11.2001).
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själva verket är det osannolikt att parken påverkar handeln inom EU i en omfattning som är oförenlig
med konkurrensvillkoren på den inre marknaden, eftersom dess verkningar sannolikt kommer att
begränsas till det lokala turistcentret, vars kärna består av de arkeologiska sevärdheterna i Pompeji-
Herculaneum, Vesuviusområdet och Sorrentina-halvön.

Pälsbranschen

Danmark

Fonden för pälsbranschen (216)

Den 28 mars beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot en stödordning enligt vilken
fonden för pälsbranschen bidrar till finansieringen av internationella verkstäder för användning av pälsar.
Verkstäderna är avsedda för designers från olika delar av världen och de organiseras av SAGA Furs of
Scandinavia. Fakta gällande dessa internationella verkstäder, t.ex. att deltagandet är gratis, att det
kommer deltagare från de flesta medlemsstaterna, att resultaten sprids och att de pälstyper som används
produceras i de flesta medlemsstaterna, var tillräckligt för att utesluta förekomsten av konkurrenssned-
vridning mellan medlemsstaterna, och därför tillämpades inte artikel 87.1.

Stödordningen omfattar också bidraget från fonden för pälsbranschen till finansieringen av den forskning
som utförs av de danska pälsdjursuppfödarnas förbund, delvis i samarbete med icke-vinstdrivande
utbildnings- och forskningsinstitut på högskolenivå. Ett eventuellt stöd på forskningsområdet vore i alla
händelser förenligt med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning och utveckling,
som tillåter en stödnivå på 100 % av de stödberättigande kostnaderna för jordbruksprodukter. Pälsar hör
inte till de produkter som förtecknas i bilaga I i EG-fördraget, men kommissionen ansåg att det var
lämpligt att tillämpa FoU-rambestämmelserna eftersom de analogt kan tillämpas på jordbrukssektorn i
detta fall.

3. Branschövergripande stöd

3.1 Miljöskydd och energisparande

Danmark

a) Elreform — nya kraftverk (217)

Den 20 juni beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot en stödordning till förmån för
kraftverk som drivs med förnybara energikällor och som uppförs under perioden 2000–2003. Sådana
kraftverk kommer inte längre att beviljas direkta statsstöd. En motsvarande inkomstnivå garanteras med
fasta konsumentpriser under en period på tio eller tolv år. När det nya systemet med RE-certifikat har
införts, kommer en del av den garanterade inkomsten att komma från försäljningen av sådana certifikat
på marknaden.

Kommissionen undersökte förekomsten av statligt stöd mot bakgrund av EG-domstolens dom i målet
PreussenElektra. Den konstaterade att det eventuellt förekom statligt stöd, och att stödet i så fall var

¥216∂ N 121/2000 (EGT C 185, 30.6.2001).
¥217∂ N 278/2001 (EGT C 263, 19.9.2001).
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förenligt med den gemensamma marknaden enligt de nya gemenskapsriktlinjerna för statligt stöd för
skydd av miljön. Stödinslaget fastställs som skillnaden mellan den garanterade inkomsten och
marknadspriset på el vid rådande tidpunkt. Stödets nuvärde överstiger inte nuvärdet på investerings-
kostnaderna för respektive typ av kraftverk som drivs med förnybara energikällor.

b) Bidrag till stora energikonsumenter (218)

Den 6 oktober valde kommissionen att inte göra några invändningar mot anmälda ändringar av den
danska skatteordningen gällande grön el. Ändringarna var resultatet av en undersökning av
skatteordningens effekter som de danska myndigheterna hade genomfört. Den viktigaste ändringen var
införandet av en möjlighet för företag med hög energikonsumtion för uppvärmning av lokaler och vatten
att ingå frivilliga avtal och få tillbaka betalda koldioxid- och energiskatter. Det nya stödet kunde beviljas
ett undantag på grundval av punkt 51 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön, som
gäller driftsstöd i form av skattenedsättningar eller skattebefrielser.

Andra ändringar gäller olika aspekter på frivilliga avtal som ingås beträffande den energi som förbrukas i
produktionsprocessen. De föranledde ingen ändring av kommissionens tidigare positiva bedömning av
stödordningen.

Tyskland

Regenerering av spilloljor (219)

I ett antal ärenden beslutade kommissionen, i linje med EG-domstolens rättspraxis, att ersättningar för
kostnader för hantering av spilloljor inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla tjänster av allmänt
intresse inte gynnar företaget i fråga (220). Artikel 87.1 i EG-fördraget är därför inte tillämplig.
Kommissionen följde domstolens rättspraxis i målet FFSA (221), målet gällande den portugisiska
televisionen (222) och målet CELF (223) och beslutade den 19 september att sådana åtgärder inte utgjorde
stöd. I det tyska systemet beviljas bidrag till företag som driver anläggningar för regenerering av
spilloljor för att ersätta förluster de åsamkas vid regenerering av spilloljor till basoljor. Förlusterna
fastställs genom att produktionskostnaderna jämförs med inkomsterna för basoljor. I det ifrågavarande
ärendet beviljade kommissionen åtgärderna ett undantag genom att tillämpa riktlinjerna för statligt stöd
för skydd av miljön, särskilt avsnittet om driftsstöd för avfallshantering.

Nederländerna

Det nederländska systemet för hantering av fasadelement i PVC-plast

Den 31 januari beslutade Europeiska kommissionen i ärende N 484/2001 att inte göra några invändningar
mot det nederländska systemet för hantering av fasadelement i PVC-plast. Kommissionen ansåg att
arrangemangen inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller
produktionen av vissa varor. Därför utgör de inte statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget. Systemet innebär en garanti för att företag som säljer fasadelement i PVC-plast tar ansvar för

¥218∂ N 840/A/2000 (EGT C 358, 15.12.2001).
¥219∂ N 387/2001 (EGT C 108, 4.5.2002).
¥220∂ NN 124/90, N 520/93 (EGT C 287, 23.10.1993) och N 304/1997 (EGT C 228, 21.7.1998).
¥221∂ Förstainstansrättens dom av den 27 februari 1997, T-106/95, bekräftad av domstolen i mål C-174/97.
¥222∂ Förstainstansrättens dom av den 10 maj 2000, T-46/97.
¥223∂ EG-domstolens dom av den 22 juni 2000, C-332/98.
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att elementen återvinns enligt principen att förorenaren betalar. Systemet grundar sig på ett frivilligt avtal
mellan olika organisationer inom tillverkning, konsumtion och återvinning av PVC. I avtalet föreskrivs
en fast avgift för fönsterramar och fasadelement i PVC-plast som saluförs i Nederländerna, vilken skall
betalas av tillverkare och importörer av fasadelement i PVC-plast. De medel som inflyter används för att
täcka kostnaderna för insamling, återvinning och transport av fasadelement.

Förenade kungariket

Höjda kapitalbidrag för energieffektiva investeringar (224)

Den 13 mars beslutade kommissionen att en brittisk skatteordning avsedd att främja företagens
investeringar i energisparande teknik är en allmän åtgärd och därför inte omfattas av statsstödsreglerna i
EG-fördraget. Skatteordningen möjliggör höjda kapitalbidrag för inköp av viss energieffektiv teknik på
områden för belysning, rörisolering, ångpannor, motorer, växellådor med variabel hastighet, kylning och
kombikraftverk. Utrustningen måste uppfylla vissa kriterier gällande energibesparing, vilka anges i en
förteckning över bedömningskriterier för energiteknik (Energy Technology Criteria List). Användningen
av sådan teknik kommer att hjälpa företagen att minska sin energianvändning, vilket leder till minskade
koldioxidutsläpp. Denna skatteordning är en del av ett större åtgärdspaket som införts för att säkerställa
att Förenade kungariket når sitt mål för minskade koldioxidutsläpp enligt Kyoto-protokollet och bidrar
till att EU når sitt mål. Dessutom skall man arbeta för att nå det inhemska målet att minska koldioxid-
utsläppen med 20 %.

3.2 Forskning och utveckling

Danmark

Mikroelectronik Center (225)

Den 8 maj beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot en stödordning som möjliggör
privat och offentlig finansiering av byggandet av en anläggning för avancerade prototyper på det
mikroteknologiska området i anslutning till ett offentligt forskningsinstitut. Företag av alla nationaliteter
och storlekar kommer att kunna hyra utrymmen i anläggningen och därmed ha tillgång till utrustning
som hjälper dem att bedriva utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden. Stödet beviljas i
form av gratis tomtmark, ett räntefritt lån och en hyresgaranti till förmån för de privata delfinansiärerna.
Stödet kommer hyresgästerna till godo i form av lägre hyra, som gör det möjligt för dem att finansiera sin
forskning.

Kommissionen ansåg att det var tydligt att hyresgästerna fick stöd, och att det inte kunde uteslutas att en
del av det stöd som uppstod till följd av de olika förmåner som staten erbjöd, särskilt hyresgarantin,
stannade hos investerarna. Stödet till hyresgästerna beviljades ett undantag enligt gemenskapens
rambestämmelser för statligt stöd till forskning och utveckling. Eftersom projektet är i linje med
gemenskapens politik i fråga om FoU-verksamhet och främjande av små och medelstora företag,
beviljade kommissionen ett undantag enligt artikel 87.3 c för det stöd som beviljades investerarna.

¥224∂ N 797/2000 (EGT C 160, 2.6.2001).
¥225∂ N 802/2000 (EGT C 199, 14.7.2001).
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Tyskland

a) EUV-litografi (226)

Litografi är ett av de viktigaste stegen vid tillverkning av integrerade kretsar. Vid litografi används en
högfrekvent ljusstyrka för att trycka in kretsmönster på kiselskivor. Kretsmönstrens upplösning beror på
våglängden i det ljus som används i tryckprocessen. I den nuvarande litografigenerationen används
ultraviolett ljus, som har en våglängd på cirka några hundra nanometer.

Den 18 juli godkände kommissionen en tysk stödåtgärd som var avsedd att främja Tysklands deltagande i
ett gemensamt Eureka-projekt. Projektet hade till syfte att utveckla EUV-litografiteknik i Europa som
motvikt till den verksamhet som bedrivs i Förenta staterna och Fjärran östern och att stärka ställningen
för leverantörerna inom den europeiska halvledarindustrin genom att utveckla know-how och
immateriella rättigheter.

Stödprojektet omfattar industriforskning och utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden.
Kommissionen bedömde alla verksamhetspaket som ingick i projektet med beaktande av vetenskaplig
expertis i ärendet. Det betonades att ingen av de produkter eller processer som kommer att utvecklas i
samband med projektet kommer att kunna användas eller omvandlas för kommersiella eller industriella
tillämpningar. Eftersom alla villkor som föreskrivs i FoU-rambestämmelserna uppfylls, kunde
kommissionen förklara anmälan förenlig med den gemensamma marknaden.

b) Hälsoforskning — Forskning för människor (227)

Programmet Hälsoforskning – Forskning för människor stöder forskning och utveckling som syftar till
att främja hälsa och behandla sjukdomar effektivare. Meningen är att bättre utnyttja de möjligheter som
öppnats av de senaste rönen inom biomedicin, särskilt molekylärmedicin. Tonvikten kommer särskilt att
läggas på att använda kunnande om det mänskliga genomets struktur och funktion. Forskning och
utveckling skall också användas som ett sätt att stimulera till effektivare samordning mellan de olika
forskningsorganen på hälsoområdet i Tyskland. Strukturer och mekanismer skall inrättas för att
uppmuntra till samarbete mellan de olika aktörerna. Ett syfte med programmet är också att utveckla sätt
att varaktigt förbättra samarbetet mellan forskningsinstituten och industrin. Dessutom skall stöd ges till
forskning som skapar förutsättningar för att anta utmaningarna på folkhälsoområdet i dag.

Den 25 april godkände kommissionen ett program som skall bidra till att utveckla och främja den nationella
forskningskapaciteten på strategiskt viktiga områden inom hälsoforskning, och därmed göra det möjligt för
Tyskland att bidra väsentligt till uppnåendet av målen för EU:s femte ramprogram på hälsoområdet
(Livskvalitet och förvaltning av levande resurser) och samtidigt förbättra gemenskapsstödets potentiella
effektivitet.

Beroende på stödmottagare gjorde kommissionen skillnad mellan en situation där inget stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget förekommer och den situation där stödet måste granskas
för att bedöma dess förenlighet med den gemensamma marknaden. Omkring 80 % av stödet har
öronmärkts för forskningsprojekt som genomförs av icke-vinstdrivande högre utbildnings- eller
forskningsinstitut. Resultaten av projekten kommer att publiceras och därmed bli tillgängliga för
gemenskapens industri utan diskriminering. En sådan verksamhet utgör således inte statligt stöd.
Omkring 10 % av stödet kommer att gå till projekt som genomförs av icke-vinstdrivande högre

¥226∂ N 801/2000 (EGT C 333, 28.11.2001).
¥227∂ N 694/2000 (EGT C 185, 30.6.2001).



294  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 2001

utbildnings- eller forskningsinstitut för industrins räkning eller i samarbete med denna. Om arbetet utförs
på provisionsbasis, kommer industriföretagen att betala de offentliga icke-vinstdrivande institutionerna
en marknadsmässig ersättning för deras tjänster. Om samarbete bedrivs i någon annan form, kommer
företaget antingen att stå för alla kostnader för projektet, eller så betalar företaget sin partner en
marknadsmässig ersättning för alla eventuella immateriella rättigheter som företaget har som ett resultat
av forskningsprojektet. Resultat som inte ger upphov till immateriella rättigheter kommer att ges stor
spridning till intresserade tredje parter. Dessa villkor uppfyller kraven i punkt 2.4 tredje stycket i FoU-
rambestämmelserna. Kommissionen anser därför att inget statligt stöd förekommer i detta fall. Det tyska
utbildnings- och forskningsministeriet kommer att använda mindre än 1 % av stödet till att beställa FoU
av företag eller köpa resultaten av FoU-verksamhet av dessa företag. Avtal kommer i regel att tilldelas
genom öppna anbudsförfaranden eller, under de omständigheter som anges i artikel 11 i rådets direktiv
92/50/EEG, genom begränsade anbudsförfaranden. Om anbudsreglerna efterlevs, garanterar det att
avtalen tilldelas på marknadsvillkor. Kommissionen anser därför att inget statligt stöd enligt artikel 87.1
förekommer i linje med punkt 2.5 i FoU-rambestämmelserna.

Omkring 10 % av stödet kommer att beviljas kommersiellt inriktade organ. För denna situation
undersökte kommissionen gemenskapens statsstödsregler och förklarade att projektet är i linje med FoU-
rambestämmelserna och därför förenligt med den gemensamma marknaden.

För FoU-projekt inom grundforskning får stödnivån uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.
För FoU-projekt inom industriforskning får den uppgå till 50 % och för utvecklingsverksamhet före
introduktion på marknaden till 25 %. För studier om teknisk genomförbarhet som en förberedelse inför
industriforskning eller utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden får stödet uppgå till 75 %
respektive 50 % av de projektrelaterade stödberättigande kostnaderna.

Utöver dessa stödnivåer kan följande tillägg tillåtas: 10 % om stödmottagaren är ett litet eller medelstort
företag; 10 % om forskningsprojektet genomförs i ett område enligt artikel 87.3 a; 5 % om det är fråga
om ett regionalstödsområde enligt artikel 87.3 c; 10 % om forskningsprojektet omfattar effektivt
samarbete över gränserna mellan minst två oberoende partner i två medlemsstater; 10 % om forsknings-
projektet omfattar effektivt samarbete mellan företag och ett offentligt högre utbildnings- eller
forskningsinstitut; 10 % om resultaten av forskningen skall ges stor spridning och publiceras, om
patentlicenser beviljas, eller om andra lämpliga steg vidtas på liknande villkor som för spridning av
resultaten av forskning och teknisk utveckling inom gemenskapen.

Stödet antas ha en stimulerande effekt på små och medelstora företag. När det gäller stora företag
kommer de tyska myndigheterna att bedöma den stimulerande effekten från fall till fall och redogöra för
sin bedömning i den årsrapport som skall lämnas till kommissionen.

Nederländerna

a) Extatic-litografi (228)

Den 30 oktober beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot att den nederländska
regeringen beviljar företaget ASML ett bidrag för ett gemensamt FoU-projekt på området för
litografiteknik. Syftet med stödet är att främja forskning om systemaspekter och fundamentala optiska
system för användning av extremt ultraviolett ljus för litografiska tillämpningar. Kommissionen ansåg att
projektet omfattades av kategorierna industriforskning eller utvecklingsverksamhet före introduktion på

¥228∂ N 430/2001 (ännu ej offentliggjort).
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marknaden. Bruttostödnivån på 16,7 % är långt under de tillåtna stödnivåer som fastställs i FoU-
rambestämmelserna. Kommissionen ansåg det osannolikt att det föreslagna forskningsprogrammet skulle
kunna genomföras lika snabbt och i lika stor omfattning utan statligt stöd. Kommissionen ansåg därför att
stödet hade en stimulerande effekt.

b) Fluorlitografi (229)

Den 30 oktober beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot att den nederländska
regeringen beviljar företaget ASML ett bidrag för ett FoU-projekt på området för litografiteknik.
Projektet kallas FLUOR och har till syfte att finna en totallösning på tillämpningen av 157 nm-litografi.
Detta innebär utveckling av ett fotolitografiskt verktyg, hårkors, resist och en process. Litografi med
157 nm anses vara ett viktigt tekniskt steg mellan den nuvarande 193 nm-tekniken, som kommer att
upphöra om fyra till sex år, och den kommande EUV-tekniken som börjar efter 2010. ASML kommer att
samarbeta med olika partner och underleverantörer i detta projekt, t.ex. Air Liquide (Frankrike), IMEC
(Belgien) och Infineon Technologies (Tyskland).

Projektet finansieras via det nederländska programmet MEDEA+. MEDEA+ är ett alleuropeiskt program
för avancerat FoU-samarbete om mikroelektronik som industrin tagit initiativ till. Programmet har
inrättats och getts ett nummer inom ramen för Eureka. Det nederländska programmet MEDEA+
godkändes av kommissionen genom en skrivelse av den 13 februari 2001 (SG(2001) D/286189).
Eftersom de totala kostnaderna för FLUOR-projektet är större än 40 miljoner euro och stödekvivalenten
mer än 10 miljoner euro, anmäls projektet separat (230). FLUOR-projektet godkändes som ett projekt
inom MEDEA+ den 1 januari 2001.

Kommissionen ansåg att projektet omfattas av kategorin utvecklingsverksamhet före introduktion på
marknaden och att stödnivån på 39,5 % är förenlig med FoU-rambestämmelserna. Kommissionen ansåg
det osannolikt att det föreslagna forskningsprogrammet skulle kunna genomföras lika snabbt och i lika
stor omfattning utan stöd. Därför hade stödet en stimulerande effekt.

3.3 Undsättnings- och omstruktureringsstöd

Portugal

Stöd till företag i svårigheter (231)

Även om de portugisiska myndigheterna godtog de lämpliga åtgärderna enligt de nya gemenskapsrikt-
linjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, gjorde de inte de
nödvändiga ändringarna av den enda befintliga stödordningen inom den föreskrivna tidsfristen (den
30 juni 2000). De anmälde dock en ny stödordning den 30 juli 2001 på grundval av den tidigare
stödordningen. Den 20 december fattade kommissionen beslut om att inte göra några invändningar mot
den nya stödordningen eftersom denna ansågs förenlig med ovannämnda riktlinjer. Stödordningen
omfattar beviljandet av omstruktureringsstöd till företag i svårigheter genom att offentliga fonder deltar i
kapitalet i de företag som förvärvar företagen i svårigheter och den har en budget på 117 miljoner euro.

¥229∂ N 433/2001 (ännu ej offentliggjort).
¥230∂ Enligt kommissionens beslut om MEDEA+ genom en skrivelse av den 13 februari 2001 (SG(2001) D/286189,

N 827/2000) är de nederländska myndigheterna skyldiga att anmäla alla projekt på mer än 40 miljoner euro som var för
sig har en stödekvivalent på mer än 10 miljoner euro. Se också kommissionens skrivelse till medlemsstaterna SG(97)
D/3466 av den 2 maj 1997.
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3.4 Sysselsättning och utbildning

Belgien

Stöd till sysselsättning och till små och medelstora företag genom startstöd (232)

Kommissionen beslutade den 6 juni att inte göra några invändningar avseende en stödordning för
främjande av egenföretagande och bildandet av mikroföretag av kommersiell karaktär i den
franskspråkiga regionen Vallonien. Stöden beviljas i form av startstöd som garanterar finansieringen av
individuella eller gemensamma utbildningsåtgärder som skall göra det möjligt för stödmottagaren att
utarbeta en plan för bildande av företaget och/eller följa denna under en sexmånadersperiod efter det att
den inletts. Stödbeloppen är inte stora (i genomsnitt 5 000 euro per stödmottagare och högst 18 000 euro
per tvåårsperiod) och största delen av stödet eller hela stödet beviljas innan någon som helst
yrkesverksamhet inletts och/eller någon kommersiell struktur skapats. Det stöd som ordningen medför är
därför extremt begränsat och förenligt med riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för
2001. Kommissionen ansåg därför att systemet är förenligt med kraven i det påskyndade förfarandet för
godkännande av stödordningar till förmån för små och medelstora företag samt med de regler som gäller
sådana företag.

Spanien

Stöd till yrkesutbildning i Katalonien (233)

Kommissionen beslutade den 31 januari att inte göra några invändningar avseende ett stödprogram för
yrkesutbildning i Katalonien. Inom ramen för detta program beviljades bidrag för yrkesutbildning under
perioden 1997–1999. Även om programmet ursprungligen anmäldes till kommissionen i december 1997,
framgick det att de regionala myndigheterna hade börjat bevilja stöd redan i början av 1997 och fortsatt
med detta till slutet av 1999.

Stödets totalbelopp uppgick till omkring 9,236 miljoner spanska pesetas (cirka 56 miljoner euro). Största
delen av stödet var avsett för offentliga och privata enheter, såsom kommuner, fackföreningar och
fackorganisationer, och bara cirka 5 % av stödet beviljades företag för personalutbildning. Nivån på det
stöd som beviljades företag varierade mellan 25 % och 75 %, beroende på om utbildningen var av allmän
eller specifik karaktär, företagens storlek och deras situation i stödområdena.

Kommissionen ansåg att de bidrag som var avsedda för dessa icke-vinstdrivande offentliga och privata
enheter inte utgjorde statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget, och att bara den del
av stödordningen som gällde bidrag till företag omfattades av bestämmelsen i fråga. Vad den sistnämnda
delen av stödordningen beträffar ansåg kommissionen att gemenskapens rambestämmelser för stöd till
utbildning, som trädde i kraft i november 1998, inte var tillämpliga och att stödordningen, med beaktande
av att rambestämmelserna inte gällde före detta datum, måste bedömas mot bakgrund av den praxis
kommissionen tillämpade vid den tidpunkten. Det ledde till slutsatsen att allt beviljat stöd var förenligt
med den gemensamma marknaden.

¥232∂ N 87/2001 (EGT C 268, 22.9.2001).
¥233∂ NN 66/1999 (EGT C 117, 21.4.2001).
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4. Återkrävt stöd

Tyskland

Den 28 mars 2001 avslutade kommissionen sina undersökningar i ett av sina största och svåraste ärenden
avseende statligt stöd i östra Tyskland, ärende C 41/99. I mars 1996 godtog kommissionen att stöd gavs
holdingbolaget Lintra och dess åtta dotterbolag. En plan för att senare privatisera gruppen misslyckades.
Kommissionen fastslog nu att 623 miljoner tyska mark i stöd ändå beviljats i enlighet med omstrukturer-
ingsplanen för gruppen och att detta var förenligt med kommissionens beslut om att godkänna stödet.
Sammanlagt 35 miljoner tyska mark användes emellertid felaktigt och måste återbetalas av mottagarna,
dvs. holdingbolaget Lintra och dess dotterbolag. Statligt stöd till flera av Lintras dotterbolag granskas för
närvarande i separata förfaranden.

Den 30 oktober 2001 fattade Europeiska kommissionen efter en noggrann granskning som inleddes i juni
år 2000 ett slutligt negativt beslut i ärende C 62/2000 om stöd till den tyska porslinstillverkaren Graf von
Henneberg GmbH i Thüringen. Kommissionen krävde återbetalning av omkring 71,3 miljoner euro
(139,4 miljoner tyska mark) som ansågs utgöra stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden
och därmed otillåtet. I enlighet med sin praxis beslöt kommissionen att den nuvarande Graf von
Henneberg tillsammans med sin föregångare bär ett gemensamt ansvar för återbetalningen av allt stöd
som är oförenligt med den gemensamma marknaden.

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden 
som antagits eller föreslagits av kommissionen

1. Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om ändring av 
meddelandet i enlighet med artikel 93.1 i EG-fördraget avseende 
tillämpningen av artikel 92 och 93 i fördraget på kortfristig 
exportkreditförsäkring (text av betydelse för EES) EGT C 217, 2.8.2001, s. 2–3

2. Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön EGT C 37, 3.2.2001, s. 3–15

3. Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 152/01/KOL av den 
23 maj 2001 om ändring av riktlinjerna för tillämpningen av EES-
bestämmelserna om statligt stöd till skydd för miljön samt om 
ändring för tjugoåttonde gången av procedurreglerna och de 
materiella reglerna inom området för statligt stöd EGT L 237, 6.9.2001, s. 16–31

4. Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna – 
Sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora 
investeringsprojekt EGT C 368, 22.12.2001, s. 10

5. Meddelande från kommissionen – Statligt stöd och riskkapital EGT C 235, 21.8.2001, s. 3–11

6. Meddelande från kommissionen – Gemenskapens riktlinjer för statligt 
stöd till reklam för produkter som omfattas av bilaga I till EG-fördraget 
och vissa produkter som inte omfattas av bilaga I till fördraget EGT C 252, 12.09.2001, s. 5–14

7. Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt 
stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst.
I detta meddelande anges de principer som kommissionen skall följa 
när den tillämpar artikel 87 och artikel 86.2 i EG-fördraget på statlig 
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta kommer att 
göra kommissionens politik på detta område så öppen som möjligt EGT C 320, 15.11.2001, s. 5–11

8. Kommissionens meddelande om analysmetodik för statligt stöd i 
samband med så kallade stranded costs

Antaget av kommissionen 
26.7.2001

9. Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och 
vattenbruk EGT C 19, 20.1.2001, s. 7–15
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C — Statligt stöd inom andra sektorer än jordbruk, fiske, transport 
och kolindustri

1. Ärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma 
marknaden utan att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget eller artikel 6.5 i beslut nr 2496/96/EKSG

Österrike

Belgien

N 235/1999 31.1.2001 Höjning av skattegraden i samband med undantaget för 
sköljvatten, undantaget för avfärgningsrester, nolltariffen för 
grön el och undantaget för sopförbränningsanläggningar

EGT C 318, 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Miljöstöd till Vereinigte Chemische Fabriken (VCF) EGT C 330, 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 Ändring av stödprogrammet ”Ekonomisk utvecklingsfond” 
(Kärnten)

EGT C 199, 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Turism 2001-programmet EGT C 234, 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Bidrag för biomassa (Vorarlberg) EGT C 234, 18.8.2001

N 257/2001 20.6.2001 Miljöstöd till Böhler Edelstahl Gmbh & Co KG – EKSG-stål EGT C 226, 11.8.2001

N 77/2000 3.7.2001 Miljöstöd till Voest Alpine Stahl Donawitz GmbH EGT C 318, 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Garantisystem för Kärnten EGT C 268, 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Miljöstöd till Glanzstoff – Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Investerings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora 
företag i turistbranschen – Top tourism programme

N 258/2001 2.10.2001 Miljöstöd till Voest-Alpine Stahl LinzGmbh EGT C 333, 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Österrikes miljöstödsriktlinjer 2001 EGT C 358, 15.12.2001

N 688/B/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för beviljande av arvoden – 
Forskning och utveckling

EGT C 38, 12.2.2002

N 688/E/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för beviljande av arvoden – 
Förbättring av de små och medelstora företagens ekonomiska 
struktur i Burgenland

EGT C 38, 12.2.2002

N 688/C/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för beviljande av arvoden – 
Miljöskydd

EGT C 38, 12.2.2002

N 688/F/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för beviljande av arvoden – 
Infrastruktur

EGT C 38, 12.2.2002

N 688/A/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för beviljande av arvoden – 
Förstärkning av den ekonomiska utvecklingen

EGT C 38, 12.2.2002

N 688/D/2000 7.11.2001 Ändring av WiBAG-riktlinjerna för arvoden – 
Internationalisering

EGT C 38, 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 Stödordning för FoU EGT C 199, 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Förslag till förordning om främjande av verksamhet som 
egenföretagare med hjälp av startstöd

EGT C 268, 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Stödordning för kollektiv utbildning EGT C 226, 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Miljöstöd till Sidmar, EKSG-stålsektorn EGT C 234, 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Stödordning för främjande och finansiering av vetenskaplig 
forskning och teknisk innovation

EGT C 318, 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 FoU-stöd till Sidmar NV, EKSG-stålsektorn

N 550/2000 25.7.2001 Grön el-certifikat EGT C 330, 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 Utvidgning av RETECH-stödordningen till mål 2-området 
Meuse-Vesdre

N 469/2001 6.11.2001 Preliminärt utkast till förordning om stöd för främjande av 
anställning av arbetslösa till lokala och regionala myndigheter 
samt gemenskapsmyndigheter, av vissa anställda

N 544/2001 20.12.2001 Ford Genk – Utbildningsstöd

N 521/2001 21.12.2001 Ändring av en ordning för investeringsstöd EGT C 32, 5.2.2002
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Danmark

Finland

Frankrike

N 736/2000 29.1.2001 Tillväxtfonden EGT C 117, 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Fond för pälsbranschen EGT C 185, 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Differentierad accis på bensin EGT C 263, 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Centralavtal för turism EGT C 199, 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Mikroelektronik Center (MIC) EGT C 199, 14.7.2001

N 840/A/2000 6.6.2001 Åtgärder till förmån för storkonsumenter av energi EGT C 358, 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 El – kraftverk som baserar sig på förnybar energi EGT C 263, 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Riskkapitalfond för filmproduktion

N 104/2001 1.6.2001 Ändring av lagen om regionalt transportstöd EGT C 199, 14.7.2001

N 643/2000 11.6.2001 Höjda avdrag för investeringar i utvecklingsområden 2001–2003 EGT C 263, 19.9.2001

N 465/2000 3.7.2001 Företagarlån EGT C 328, 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Utbildningsstöd på Åland

N 777/2001 20.12.2001 Stödordning för filmproduktion i Finland

N 324/2000 3.1.2001 Réunion – 2000–2006 – Behärskande av energianvändning och 
utveckling av förnybara energikällor

EGT C 160, 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 Réunion 2000–2006 – Industriinvesteringar EGT C 160, 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 Réunion – 2000–2006 – Miljövänlig avfallshantering EGT C 160, 2.6.2001

N 147/A/2000 31.1.2001 Lag om utomeuropeiska departement EGT C 244, 1.9.2001

N 320/2000 5.2.2001 Réunion – 2000–2006 – Ökning av företagens kunnande EGT C 263, 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 Réunion – 2000–2006 – Ökad ekonomisk öppenhet EGT C 263, 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Arrangemang inom ramen för programmet Medea+ EGT C 117, 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Stöd till byggande av privata bryggor (Martinique) EGT C 160, 2.6.2001

N 464/2000 12.3.2001 Franska Guyana 2000–2006 – Fraktstöd EGT C 160, 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinique 2000–2006 – Lokala initiativ EGT C 160, 2.6.2001

N 316/A/2000 25.4.2001 Réunion 2000–2002 – Aktiva och strategiska områden EGT C 185, 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Ramprogram: Garantifond EGT C 199, 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Ramprogram: lånefond för bildande av företag EGT C 234, 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 Réunion – FISAC/FLACR EGT C 199, 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinique 2000–2006 – Regional garantifond EGT C 330, 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinique 2000–2006 – Räntestöd EGT C 244, 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Skattebefrielse för särläkemedel

N 322/2000 17.7.2001 Réunion – 2000–2006 – Stöd till investeringar inom 
informations- och kommunikationsteknik

EGT C 263, 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 Réunion – 2000–2006 – laboratorier och centra för tekniköverföring EGT C 333, 28.11.2001

N 115/2001 24.7.2001 Stödordningen ”Air-sources fixes” EGT C 318, 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Stöd till Atmel Rousset SA

N 448/2000 25.7.2001 Ramprogram: fond för kapitalinvesteringar EGT C 318, 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Stöd till produktion av nya varor och tjänster på området för 
informations- och kommunikationsteknik

EGT C 244, 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Fraktstöd EGT C 358, 15.12.2001

N 393/A/2001 11.10.2001 Utvidgning av den tillfälliga stödordningen för att kompensera 
företag för skador orsakade av oväder och oljeföroreningar – 
Bretagne och Picardie

EGT C 342, 5.12.2001

N 77/B/2001 6.11.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Stöd till bildande av företag EGT C 24, 26.1.2002

N 77/A/2001 27.11.2001 Guadeloupe 2000–2006 – Sysselsättningsarvode EGT C 30, 2.2.2002

N 672/2000 28.11.2001 Åtgärd i form av skattestöd till utomeuropeiska investeringar EGT C 30, 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 FIDEME (Investeringsfonden för miljö och energiförvaltning)
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Tyskland

N 133/2000 10.1.2001 Främjande av utbildningsåtgärder enligt det 
sysselsättningspolitiska handlingsprogrammet för Bremen och 
Bremerhaven

EGT C 117, 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovationsfond (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt)

EGT C 149, 19.5.2001

N 420/2000 17.1.2001 Berlin – Stödordning för sysselsättande av okvalificerad 
arbetskraft (§ 18.4 BSHG)

EGT C 149, 19.5.2001

N 405/B/2000 17.1.2001 Arbetsmarknadsprogram för delstaten Mecklenburg-
Vorpommern

EGT C 149, 19.5.2001

N 405/A/2000 17.1.2001 Arbetsmarknadsprogram för delstaten Mecklenburg-
Vorpommern

EGT C 149, 19.5.2001

N 405/C/2000 17.1.2001 Arbetsmarknadsprogram för delstaten Mecklenburg-
Vorpommern

EGT C 149, 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Räntestödsordning för små och medelstora företag (Saarland) EGT C 117, 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Regionalstöd till SM-företag – Saarland EGT C 160, 2.06.2001

N 796/2000 25.1.2001 Stödordning för internationalisering (Sachsen-Anhalt) EGT C 179, 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Sysselsättningsstöd till deltagare i programmet ”Integration 
genom sysselsättning” och kompetenshöjande åtgärder – Berlin 
(§ 19.1 BSHG)

EGT C 94, 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Stödordning för sysselsättning och kvalificering av 
socialbidragsmottagare (§ 18.4 BSHG)

EGT C 94, 24.3.2001

N 718/2000 29.1.2001 Stödåtgärder till förmån för Bonnregionen, räntestöd för 
sysselsättningsskapande investeringar i SM-företag

EGT C 117, 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Regionalt sysselsättningsprogram EGT C 149, 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Delstaten Brandenburg – stöd till främjande av sysselsättning 
för ensamförsörjare

EGT C 149, 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Bidrag för förnybar energi (Schleswig-Holstein) EGT C 117, 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 Riskkapital till små teknikföretag EGT C 117, 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Ändring av skattelättnaden för investeringar EGT C 166, 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 Stöd till små och medelstora företag – Saarland EGT C 160, 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Rationell användning av energi och förnybara energikällor EGT C 149, 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Staden Rostocks försäljning av en fastighet till SIXT

N 521/2000 15.3.2001 Vindenergi – Bremen EGT C 160, 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Stöd till utbildning avseende säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
– Delstaten Brandenburg

EGT C 149, 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Bidrag för FoU och tekniköverföring (Schleswig-Holstein) EGT C 160, 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Stöd till turistsektorn i regionalstödsområdena i Saarland EGT C 149, 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 FoU-stödordning för mikroelektronik EGT C 185, 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Stöd till FA. Wernal Aluminium Technik GmbH (Neumünster) EGT C 330, 24.11.2001

N 124/2001 11.4.2001 Högteknologi – Bayern EGT C 185, 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Hälsoforskning EGT C 185, 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Statligt stöd till Wacker Chemie GmbH, Werk Nünchritz, 
Tyskland

EGT C 211, 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 FoU-bidrag, Niedersachsen EGT C 226, 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Futour 2000-programmet EGT C 219, 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 Stöd till små och medelstora företag som Tyskland avser att 
bevilja inom det 29:e ramprogrammet

EGT C 38, 12.2.2002

N 438/A/2000 1.6.2001 Stöd till startinvesteringar, till främjande av sysselsättning i 
samband med investeringar och till utbildning (Nordrhein-
Westfalen)

EGT C 318, 13.11.2001

N 340/B/2000 1.6.2001 Skapande av arbetstillfällen EGT C 263, 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 FoU-stödordning på det biologiska området EGT C 263, 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Bioteknik och genteknik EGT C 268, 22.9.2001

N 118/2001 20.6.2001 FoU-stöd till Stahlwerke Bremen GmbH, EKSG-stålsektorn EGT C 244, 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Statligt stöd till Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co KG EGT C 263, 19.9.2001
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N 303/2001 3.7.2001 Nya mikrokomponenter till nya system EGT C 268, 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Integrerade system för mikrochips EGT C 268, 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Statligt stöd till Kronoply enligt de sektorsövergripande 
rambestämmelserna

EGT C 226, 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 Lågenergihus EGT C 24, 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Garantiprogram – Hessen EGT C 268, 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns program för klimatskydd EGT C 263, 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Sysselsättningsstöd till deltagarna i programmet ”501/301” EGT C 234, 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns program för förnybar 
energi

EGT C 330, 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 EUV-Litografi EGT C 333, 28.11.2001

N 184/2000 18.7.2001 Statligt stöd till Kartogroup Deutschland GmbH

NN 92/1999 18.7.2001 Åtgärder till förmån för Zentrum Mikroelektronik GmbH EGT C 328, 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Stöd till filmproduktion och audiovisuell produktion i de tyska 
delstaterna – Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

N 135/2001 25.7.2001 Garantier i reformländer EGT C 318, 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Bankgesellschaft Berlin AG – Undsättningsstöd

N 517/2000 25.7.2001 Stöd till Glunz AG EGT C 333, 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Berlins garantiprogram för företag i svårigheter EGT C 263, 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Stöd till filmproduktion och audiovisuell produktion i de tyska 
delstaterna (Bayern) 

N 387/2001 19.9.2001 Stöd till regenerering av spilloljor

N 176/2001 19.9.2001 FoU-projekt ”Integrering av bussteknik i skeppsbyggnad”, 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft & Co. KG

EGT C 24, 26.01.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Delstaten Thüringens stödordning för främjande av projekt för 
sysselsättning och kvalificering av arbetslösa, särskilt 
långtidsarbetslösa, äldre och handikappade arbetstagare

EGT C 342, 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 FoU-program (forskning i byggande och hållbar 
stadsutveckling)

N 612/2001 17.10.2001 Utveckling av varvsindustrin i Indonesien

N 251/2001 25.10.2001 Stöd för forskning, utveckling och innovation till små och 
medelstora företag i de nya delstaterna

EGT C 342, 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Framtidsfonden för Berlin EGT C 358, 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns program för främjande 
av teknik och innovation

N 605/2001 7.11.2001 Stödåtgärd till förmån för mindre gynnade arbetstagare – 
Sachsen

EGT C 347, 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Stöd till filmproduktion i de tyska delstaterna – KFF e.V.

N 701/2001 28.11.2001 Stöd till film- och TV-produktion i de tyska delstaterna (Berlin-
Brandenburg)

N 693/2001 28.11.2001 Stöd till film- och TV-produktion (Filmförderung Hamburg)

NN 124/2000 28.11.2001 Stöd till Telux Spezialglas GmbH, Weisswasser (Telux)

N 618/2001 3.12.2001 Anställning av innovationsassistenter i små och medelstora 
företag – Berlin

EGT C 30, 2.2.2002

N 767/2001 11.12.2001 Nordmedia Fonds GmbH – stöd till filmproduktion och 
audiovisuell produktion (Niedersachsen och Bremen)

N 256/2001 11.12.2001 Teknik- och innovationsprogram (TIP) EGT C 32, 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Stöd till film- och TV-produktion i de tyska delstaterna (Baden-
Württemberg) 

N 763/2001 20.12.2001 Undsättningsstöd till Hermann Heye KG, Obernkirchen, 
Niedersachsen, Tyskland

N 288/2001 20.12.2001 Tillämpningsorienterade projekt för utveckling av ett 
polymermaterial baserat på vegetabiliska råmaterial

EGT C 32, 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Delstaten Sachsen-Anhalts stödordning för teknikinriktade 
företag

EGT C 32, 5.2.2002



302  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 2001

Grekland

Irland

Italien

N 788/2000 28.3.2001 Stödordning för varvsindustrin 1999–2000 EGT C 172, 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Grekisk gas (EPA) EGT C 333, 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Statligt stöd till Ellinika Petrelea Ae EGT C 333, 30.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Investeringsstöd till Ae Ellinika Solinourgeia EGT C 268, 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Sysselsättningsordning 2000–2006 EGT C 30, 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Stöd till investeringar i hållbar energi

N 545/2001 21.12.2001 Program för FoU-demonstrationsprojekt (PEPER) EGT C 38, 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Program för främjande av FoU i nybildade företag (PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Internationellt samarbete inom industriforskning och 
utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden

EGT C 32, 5.2.2002

N 770/2000 17.4.2001 Bidragsordning för marin turism EGT C 172, 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Garantier för lån från bostadsfinansieringsverket (Housing 
Finance Agency)

N 551/2001 12.10.2001 Bidragsordning för marin turism EGT C 358, 15.12.2001

N 6/A/2001 30.10.2001 Skyldigheter att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse 
som ålagts Electricity Supply Board gällande elproduktion 
med torv

N 710/2000 7.11.2001 Regionalstödsordningar inom turistsektorn EGT C 32, 5.2.2002

N 284/A/2000 17.1.2001 Siciliens stödordning för sysselsättning: förnyade anslag för 
genomförande av regionallag 27/91, artikel 9

EGT C 149, 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Regionalt stödprogram för förbättring av servicenäten i 
industriområden på Sardinien

EGT C 149, 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Åtgärder till förmån för kvinnliga företagare EGT C 117, 21.4.2001

N 284/B/2000 5.2.2001 Refinansiering genom budgetlag 8/2000 av stödordningen för 
turism enligt artikel 16 i regionallag 27/96

EGT C 149, 19.5.2001

N 646/A/2000 13.3.2001 Skattelättnader för investeringar i stödområden EGT C 149, 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Skattemässigt stöd till alla företag i mindre gynnade områden 
samt till små och medelstora företag utanför mindre gynnade 
områden – artikel 8 i lag 266/97

EGT C 149, 19.5.2001

N 799/2000 11.4.2001 Piemonte – Utbildning av arbetslösa EGT C 199, 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Stöd till ST Microelectronics för utveckling av permanenta 
flashminnen

EGT C 199, 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Regionen Sardinien: Stödåtgärder till förmån för hotellsektorn EGT C 263, 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano – ändring av lag 15/72 om reform av bostadspolitiken 
(incitament för köp av fastigheter)

EGT C 330, 24.11.2001

N 522/2000 31.7.2001 Stödåtgärder till förmån för teknisk FoU EGT C 263, 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Stöd till bolaget Pompei Tech World SpA. för en fritidspark EGT C 330, 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Stöd till företag som drabbades av regnen i oktober 2000 
(Valle d’Aosta)

N 308/2001 30.10.2001 Stöd till sysselsättning av handikappade (Friuli-Venezia-Giulia)

N 746/A/2000 6.11.2001 Stöd till små och medelstora företag beviljade genom Friula Lis 
SpA (Friuli-Venezia-Giula)

N 720/2000 7.11.2001 Ligurien – stöd till alternativa energikällor och energisparande EGT C 30, 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Regionen Sardinien – åtgärder till förmån för unga företagare 
(DDL 201/2001) – Driftsstöd

EGT C 30, 2.2.2002

NN 77/A/2001 13.11.2001 Regionen Sardinien – brådskande sysselsättningsfrämjande 
åtgärder (regionallag 28/1984)

EGT C 30, 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Statligt stöd till Biomasse Italia SpA EGT C 38, 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Investeringsstöd till Tecnologie Diesel Italia SpA
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Luxemburg

Nederländerna

Portugal

Spanien

N 842/2000 17.10.2001 Miljöfrämjande bidrag för el producerad med hjälp av 
solenergi, vattenkraft, vindenergi och biomassa

N 244/2000 31.1.2001 Utvecklingsstöd till Sri Lanka – ett mudderverk EGT C 149, 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Utvecklingsstöd till Bangladesh – en bogserbåt EGT C 149, 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Utvecklingsstöd till Syrien – två bogserbåtar EGT C 149, 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Programmet Medea+ (Eureka-projektet) EGT C 117, 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Stöd till projekt för teknisk utveckling EGT C 160, 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Berendsen Textiel Service B.V. och Cofiton B.V. EGT C 342, 5.12.2001

N 91/2001 13.3.2001 Ändring av en stödordning för FoU-samarbete EGT C 160, 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Statligt stöd till Engineering group South Holland (IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Fri avskrivning 2000–2006 EGT C 185, 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 Stimulus

N 651/2000 3.7.2001 Höghastighetsteknik för experiment och simulation EGT C 328, 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Investeringstillägg till Flevoland 2000 EGT C 263, 19.9.2001

N 315/2001 18.7.2001 Utvecklingsstöd till Jemen EGT C 333, 28.11.2001

N 314/2001 18.7.2001 Utvecklingsstöd till Vietnam EGT C 333, 28.11.2001

N 220/2001 25.7.2001 FoU-stöd till Corus Technology B.V., EKSG-stålsektorn EGT C 318, 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Åtgärder gällande s.k. stranded costs till förmån för 
elmarknaden

EGT C 268, 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 FoU-stöd till Corus Technology BV, EKSG-stål EGT C 347, 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 Fluor-litografi

N 430/2001 30.10.2001 Extatic-litografi

N 168/A/2001 28.11.2001 Ändringar av energiskatten 2001 EGT C 30, 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Främjande av hållbar uppvärmning

N 719/2000 15.1.2001 Stödordning för små företagsinitiativ (SIPIE) EGT C 149, 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Punkt 1.3 i handlingsprogrammet för informationssamhället EGT C 149, 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Förlängning av kontrollperioden för Siderurgia Nacional

N 136/2001 11.4.2001 Stödordning för främjande av handel i stadsområden EGT C 149, 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Stödordning för regional utveckling på Azorerna EGT C 199, 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Skattestödsordning för inlandsregioner EGT C 342, 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Stöd inom bilsektorn till förmån för Ford Electronica Visteon 
(Palmela-Setubal)

N 197/2001 28.11.2001 Ändring av stödordning för främjande av regionala produkter EGT C 30, 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Ändring av stödordningen för modernisering av företag 
(SIRME)

EGT C 127, 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Varvsindustri – Utvecklingsstöd till Algeriet EGT C 149, 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Varvsindustri – Utvecklingsstöd för sju bogserbåtar till Algeriet EGT C 149, 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Investeringsstöd (Extremadura) EGT C 149, 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Elektrifieringsplan – Valencia EGT C 117, 21.4.2001

N 507/2000 31.1.2001 Regionalstöd för investeringar och för sysselsättning i samband 
med investeringar samt stöd till små och medelstora företag 
(Andalusien)

EGT C 263, 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Utbildningsstöd i Katalonien EGT C 117, 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Innovationsstöd för företagsledning – Rioja EGT C 117, 21.4.2001
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Sverige

N 624/2000 5.2.2001 Stöd till skapande av varaktiga arbetstillfällen – Rioja EGT C 117, 21.4.2001

N 544/2000 6.2.2001 Beviljande av garantier till små och medelstrora företag 
(Aragon)

EGT C 117, 21.4.2001

N 412/B/2000 27.2.2001 Valencia – Stöd till den kooperativa jordbrukssektorn EGT C 38, 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Investeringsstöd för verksamhet som inte omfattas av bilaga I 
till EG-fördraget (Baskien)

EGT C 160, 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Varvsindustrin – Ändring av en stödordning EGT C 172, 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Stöd till den sociala ekonomin – Rioja EGT C 185, 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Konsoliderings- och konkurrensplan för små och medelstora 
företag

EGT C 185, 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Stödordning för omstrukturering av små och medelstora företag 
(Baskien)

EGT C 318, 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Sysselsättningsstöd (Valencia) EGT C 211, 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Stöd till utbildning och främjande av sysselsättning – Rioja EGT C 199, 14.7.2001

N 683/2000 14.5.2001 Investeringsstöd till små och medelstora företag inom industri- 
och tjänstesektorn – Rioja

EGT C 318, 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Stöd till reindustrialisering av vissa stödområden EGT C 199, 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Stöd till små och medelstora företag för finansiering av 
investeringar för att reformera kommersiella strukturer och 
tjänstestrukturer – Rioja

EGT C 234, 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Regionalstöd för FoU (Andalusien) EGT C 318, 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Miljöstöd som den baskiska regeringen beviljat flera företag 
inom EKSG-stålsektorn

EGT C 211, 28.7.2001

N 626/2000 14.6.2001 Stöd till sysselsättning av handikappade – Rioja EGT C 263, 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 Terra Mitica-parken EGT C 300, 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Regionalstödsordning (IGAPE) – Galicien EGT C 30, 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Program för kvalitetsfrämjande (Rioja) EGT C 263, 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Regionalstödsordning för investeringar 
(Extremadura)

EGT C 263, 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Plan för främjande av små och medelstora företag – Rioja EGT C 318, 13.11.2001

N 723/2000 19.7.2001 Stödordning till förmån för kvalitet, design, forskning 
och innovation samt konkurrenskraft

EGT C 318, 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Ändring av den regionala stödordningen N 75/2000 
för investeringsverksamhet (Asturien)

EGT C 263, 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Sysselsättningsstöd till företag inom den sociala ekonomin 
i Extremadura

EGT C 333, 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Sysselsättningsstöd i Extremadura EGT C 328, 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Regional stödordning för främjande och utveckling av 
landsbygdsområden (EREIN-programmet)

EGT C 333, 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Stöd till Ge Plastics S.L.

N 836/2000 2.10.2001 Regional stödordning för sysselsättning till förmån 
för den sociala ekonomin

EGT C 30, 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Ändring av stöd N 676/2000 – Plan för utvidgning av gasnäten 
i små och medelstora städer – Valencia

N 460/2001 20.11.2001 Solenergi

N 459/2001 20.11.2001 Stöd till termisk solenergi

N 476/2001 27.11.2001 Stödordning för alternativ utveckling av gruvområden EGT C 30, 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Stöd till elektrifiering av landsbygden – Murcia

N 347/2001 28.11.2001 Stödordning för främjande av anställning av arbetslösa 
och omvandling av korttidskontrakt till långtidskontrakt

N 630/2001 11.12.2001 Stöd till kapitalisering av teknikföretag EGT C 32, 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Stöd till audiovisuell produktion 
(regionen Extremadura)

N 749/2000 5.2.2001 Stöd till små och medelstora företag EGT C 117, 21.4.2001
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Förenade kungariket

2. Ärenden i vilka kommissionen, utan att inleda det formella granskningsförfarandet, 
har konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 
i EG-fördraget eller artikel 1.2 i beslut nr 2496/96/EKSG

Österrike

Belgien

Danmark

NN 130/2000 17.1.2001 Varvsindustri – socialt stöd i samband med den partiella 
nedläggningen av Harland & Woolf

EGT C 117, 21.4.2001

N 747/A/1999 28.2.2001 Stödordning för förnyelse i samarbete (1): Stöd till spekulativ 
markutveckling

EGT C 160, 2.6.2001

N 747/B/1999 28.2.2001 Stödordning för förnyelse i samarbete (2): Stöd till 
skräddarsydd markutveckling

EGT C 160, 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimatförändringsavgift – EKSG-stålsektorn EGT C 191, 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Klimatförändringsavgift

N 731/2000 25.4.2001 Selektivt regionalstöd EGT C 211, 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 H & I Enterprise-program för startinvesteringar och skapande 
av arbetstillfällen

EGT C 226, 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 MG Rover, utbildningsstöd EGT C 333, 28.11.2001

N 660/A/2000 18.7.2001 Befrielse från klimatförändringsavgiften för gas i Nordirland 
(industri och tjänster)

EGT C 263, 19.9.2001

N 210/2001 24.7.2001 Viridian Growth Fund-investeringar i medelstora företag EGT C 263, 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund EGT C 263, 19.9.2001

N 734/2000 31.7.2001 South Yorkshires stödordning för produktiva investeringar EGT C 263, 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 FoU-innovationsprogram för små och medelstora företag 
i höglandet och på öarna

N 527/2001 13.9.2001 Företagsprogram för höglandet och öarna för startinvesteringar 
och skapande av arbetstillfällen

N 120/2001 30.10.2001 Stöd till Rolls-Royce för utveckling av motorer 
(Trent 600 och Trent 900)

N 497/2001 13.11.2001 Bidrag för programmet egna hem EGT C 32, 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Stödordning för handel med utsläppsrättigheter

N 504/2000 28.11.2001 Skyldighet att använda förnybar energi samt kapitalbidrag 
för teknik som använder förnybar energi

EGT C 30, 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Företagsfond för kolgruvedistrikten

N 718/A/2001 28.12.2001 Köptidsstöd (Nordirland)

N 481/2001 28.12.2001 Northern Ireland r&d Challenge Fund EGT C 38, 12.2.2002

N 645/2000 20.6.2001 Bidrag för biomassa (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Ersättningar för s.k. stranded costs

N 232/2001 3.7.2001 Nedsättning av arbetsgivarnas socialavgifter, om arbetstiden är 
38 timmar per vecka och arbetstiden förkortad

EGT C 268, 22.9.2001

N 415/A/2001 28.11.2001 Regionen Valloniens utkast till förordning om främjande av 
grön el – mekanism för grön el-certifikat

EGT C 30, 2.2.2002

N 126/2001 3.7.2001 Regionala tillväxtcentra EGT C 328, 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Arbetsrotation EGT C 268, 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Bidrag till företag med arbetsmiljöcertifikat
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Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Spanien

Förenade kungariket

3. Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet enligt artikel 88.2 
i EG-fördraget avseende hela åtgärden eller en del av denna

Belgien

N 118/2000 25.4.2001 Stöd till professionella sportklubbar EGT C 333, 28.11.2001

N 707/2000 17.1.2001 Innovationsfond (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH Sachsen-Anhalt)

EGT C 149, 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Hälsoforskning EGT C 185, 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 Delstaten Berlins försäljning av aktier i GSG

NN 137/2001 11.12.2001 Reserveringar för avfallshantering och nedläggning av 
atomkraftverk

N 730/2000 31.1.2001 Regionen Valle d’Aosta – Finaostas förvärv av Newcogen SpA 
och Newcodist SpA

EGT C 117, 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 Cogne Acciai Speciale – FoU-verksamhet (EKSG-stålsektorn) EGT C 133, 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Åtgärder för att införliva den svarta ekonomin i den deklarerade 
sektorn

EGT C 30, 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 System för insamling och bearbetning av fasadelement i PVC EGT C 358, 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 System för hantering av pappers- och kartongavfall

N 698/2000 2.10.2001 Energisparande för hushåll med låga inkomster

N 358/2001 13.11.2001 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging bodembeheer

NN 30/B/2000 28.11.2001 Nolltariff för grön el EGT C 30, 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Miljöskydd EGT C 30, 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Befrielse från energiskatt för förbränningsanläggningar EGT C 32, 5.2.2002

NN 49/1999 25.7.2001 Stödordning för företag som blir utsatta för konkurrens EGT C 268, 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Höjda kapitalbidrag för energieffektiva investeringar EGT C 160, 2.6.2001

N 546/B/2000 13.3.2001 Partnership support for regeneration 5: Community/volontary 
(neighbourhood) regeneration

EGT C 199, 14.7.2001

N 546/A/2000 28.3.2001 Stödordning för förnyelse i samarbete 5: Renovering i 
samarbete med lokala föreningar/frivilliga

EGT C 263, 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Stödordning för förnyelse ar bostadsområden i samarbete (4): 
Stöd for förbättring av miljön

N 140/2001 5.7.2001 FoU för förnybara och hållbara energikällor EGT C 328, 23.11.2001

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Stöd till företaget Verlipack EGT C 313, 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Främjande av innovation genom samarbete

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Socialfond för diamantindustrin EGT C 363, 19.12.2001
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Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Irland

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Åland – Captivebolag EGT C 309, 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Finansförvaltningscentraler

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Huvudkontor och logistikcentra

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Befrielse från accis för tillverkning av aluminium i Gardanne EGT C 30, 2.2.2002

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Investeringsstöd till Flender Werft Lübeck EGT C 191, 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EGT C 211, 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Försäljning av Gröditzer Stahlwerke EGT C 199, 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 Stödåtgärder till förmån för företaget Chemische Werke 
Piesteritz GmbH

EGT C 226, 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.06.2001 Stöd till Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG (KNT) 
Wismar – Tyskland

EGT C 219, 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Övervaknings- och samordningscentra för utländska företag

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 Daimler/Kölleda EGT C 263, 19.9.2001

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth EGT C 280, 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Statligt stöd till Neue Erba Lautex GmbH, Sachsen EGT C 310, 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein EGT C 330, 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Stöd till Hamburger AG EGT C 342, 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Stöd till Eisenguss Torgelow Gmbh – EGT, Mecklenburg-
Vorpommern

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Statligt stöd till Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. 
KG

EGT C 368, 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Delstaten Sachsens stödprogram för medelstora företag

NN 55/2001 20.12.2001 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns åtgärder för att främja 
saluföring och export av vissa produkter; överträdelse av regeln 
om stöd av mindre betydelse

NN 7/2000 20.12.2001 Stöd till Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau GmbH, 
Sachsen

N 201/2001 18.7.2001 Statligt stöd till spinneriet G. Polychronos Spinning Mills 
Industrial and Commercial S.A.

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Inkomster från utlandet

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Befrielse från accis för produktion av aluminiumoxid i Shannon EGT C 30, 2.2.2002
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Italien

Luxemburg

Nederländerna

Portugal

Spanien

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Stöd till Pertusola Sud SpA. EGT C 149, 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 FoU-stöd till Lucchini SpA, EKSG-stålsektorn EGT C 166, 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Befrielse från accis för produktion av aluminiumoxid på 
Sardinien

EGT C 30, 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia EGT C 53, 28.2.2002

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Finansbolag

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Samordningscentra

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Utvecklingsstöd till Djibouti – en bogserbåt EGT C 172, 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 System för omhändertagande av bilvrak EGT C 111, 12.4.2001

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Internationell finansieringsverksamhet

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Omstrukturering och privatisering av Koninklijke Schelde 
Groep

EGT C 254, 13.9.2001

NN 133/B/2001 13.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn för finansiering av det 
statliga portugisiska TV-bolaget RTP

NN 85/B/2001 13.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn för finansiering av det 
statliga portugisiska TV-bolaget RTP

NN 94/B/1999 13.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn för finansiering av det 
statliga portugisiska TV-bolaget RTP

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Byggande av ett kombikraftverk och en förångningsanläggning 
i Bilbao

EGT C 231, 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Ford Almussafes EGT C 219, 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 Terra Mitica-parken EGT C 300, 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Omstruktureringsstöd till Minas Rio Tinto sal EGT C 367, 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 FoU-stöd till anläggningen i Zamudio – Baskien

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Samordningscentra – Baskien

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Stöd till Grupo de Empresas Álvarez (GEA), Vigo, Galicien EGT C 336, 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Eventuellt statligt stöd till Hilados y Tejidos Puignero, S.A. EGT C 339, 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Stöd till Porcelanas Principado EGT C 336, 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid EGT C 33, 6.2.2002
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4. Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet enligt artikel 6.5 
i beslut nr 2496/96/EKSG avseende hela åtgärden eller en del av denna

Belgien

Tyskland

Spanien

Förenade kungariket

5. Ärenden i vilka kommissionen har utvidgat förfarandet enligt artikel 88.2
i EG-fördraget avseende hela åtgärden eller en del av denna

Tyskland

Spanien

N 123/2000
(C 18/2001)

28.3.2001 Klimatförändringsavgift EGT C 185, 30.6.2001

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Skattebefriade företag i Gibraltar EGT C 26, 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Företag i Gibraltar som uppfyller villkoren EGT C 26, 30.1.2002

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Miljöstöd till Sidmar, EKSG-stålsektorn EGT C 234, 18.8.2001

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 FoU-stöd till EKO-Stahl GmbH EGT C 166, 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Försäljning av Gröditzer Stahlwerke

N 94/2001 20.6.2001 FoU-stöd till Stahlwerke Bremen GmbH, EKSG-stålsektorn

NN 77/2000
(C 20/2001)

28.3.2001 FoU-stöd till flera EKSG-företag beviljat av den baskiska 
regeringen

EGT C 185, 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Påstått stöd till Siderurgica Anon EGT C 33, 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Klimatförändringsavgift – EKSG-stålsektorn EGT C 191, 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Stöd till Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX) EGT C 87, 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EGT C 211, 28.7.2001

C 31/2000 17.10.2001 Stöd till Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Sachsen-
Anhalt

EGT C 32, 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen) EGT C 26, 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Stöd till AMBAU GmbH

C 40/2000 28.11.2001 Varvsstöd – Ytterligare omstrukturering av statsägda varv i 
Spanien

EGT C 21, 24.1.2002
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6. Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten att lämna 
den information som kommissionen begärt

Tyskland

Portugal

Spanien

7. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett slutligt positivt beslut

Finland

Frankrike

Tyskland

C 28/2000 17.1.2001 Stöd till Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX)

NN 9/2000 28.2.2001 Stöd till Jahnke Stahlbau EGT C 160, 2.6.2001

NN 16/2000 13.3.2001 Pollmeier GmbH EGT C 166, 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Stöd till AMBAU GmbH EGT C 179, 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EGT C 211, 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH EGT C 211, 28.7.2001

NN 64/1998 23.5.2001 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH EGT C 211, 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 BvS-stöd till företaget Chemische Werke Piesteritz GmbH EGT C 226, 11.8.2001

NN 23/2000 20.6.2001 Stöd till Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (KNT) 
Wismar – Tyskland

EGT C 219, 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Stöd till SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH

NN 2/2000 19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein EGT C 330, 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Stöd till Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Sachsen-Anhalt EGT C 32, 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

NN 133/A/2001 7.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn till det statliga portugisiska 
TV-bolaget RTP

NN 85/A/2001 7.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn till det statliga portugisiska 
TV-bolaget RTP

NN 94/A/1999 7.11.2001 Stöd inom den audiovisuella sektorn till det statliga portugisiska 
TV-bolaget RTP

C 20/2000 2.10.2001 Stöd till företaget SNIACE S.A.

NN 71/2001 20.12.2001 Påstått stöd till Siderurgica Anon EGT C 33, 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Investeringsstöd till Ojala-Yhtymä Oy i Haapajärvi EGT L 304, 21.11.2001

C 2/1999 25.4.2001 Statligt stöd till ACHCN-varvet EGT L 47, 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 Andra privatiseringen av KataLeuna GmbH Catalysts EGT L 245, 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Lag om skattelättnader 1999 till förmån för de nya tyska 
delstaterna, däribland Berlin

C 1/2000 8.5.2001 Ändring av stöd till Philipp Holzmann AG, Tyskland EGT L 248, 18.9.2001

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode EGT L 31, 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Stöd till Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thüringen

C 67/1999 25.7.2001 Stöd till Dampfkesselbau Hohenturm GmbH EGT L 308, 27.11.2001
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Italien

Nederländerna

Spanien

Förenade kungariket

8. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 6.5 i beslut nr 2496/96/EKSG genom ett slutligt positivt beslut

Österrike

Belgien

9. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt eller delvis negativt beslut

Belgien

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik GmbH – Dresden

C 27/2000 17.10.2001 Stöd till Deckel Maho Seebach GmbH, Thüringen

C 78/1998 30.10.2001 Stöd till Neue Maxhütte: återkrav av olagligt stöd (inledande av 
förfarande enligt artikel 88 i EKSG-fördraget)

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata SpA – Melfi EGT L 177, 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Stöd till Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (statens 
sedeltryckeri och myntverk) och företag under dess kontroll

C 47/2000 3.7.2001 Stöd till Ilva Lamiere e Tubi Srl och Siderumbra EGT L 43, 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Stöd inom kemisektorn till företaget Enichem SpA

C 54/2000 11.12.2001 Skatteåtgärder för banker och bankstiftelser

C 12/2000 7.2.2001 Utvecklingsstöd till Kina EGT L 189, 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Utvecklingsstöd till Djibouti – en bogserbåt

C 11/2001 30.10.2001 Förlängning av ett system för omhändertagande av bilvrak

C 33/2000 31.1.2001 Stöd till Fesa-Enfersa-koncernen (Fertiberia S.A.)

C 33/1998 3.7.2001 Stöd till omstrukturering av Babcock Wilcox S.A. (BWE)

C 51/2000 17.1.2001 Statligt stöd till företaget Nissan Motor Manufacturing (UK) 
Ltd (Nissan Micra-projektet)

EGT L 140, 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 Stödordningen ”Viridian Growth Fund” (Nordirland) EGT L 144, 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Regionala riskkapitalfonder

C 24/2000 25.4.2001 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH – Investeringsstöd för 
vattenreningsanläggningar

EGT L 235, 4.9.2001

C 37/2001 20.12.2001 Miljöstöd till Sidmar, EKSG-stålsektorn

C 76/1999 23.5.2001 Sysselsättningsstöd till Cockerill Sambre SA – Acier CECA

C 37/2001 20.12.2001 Miljöstöd till Sidmar, EKSG-stålsektorn
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Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Spanien

10. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 6.4 i beslut 3855/91/EKSG eller artikel 6.5 i beslut nr 2496/96/EKSG 
genom ett negativt beslut

Frankrike

C 74/1999 25.7.2001 Utvecklingsstöd till öarna Saint-Pierre och Miquelon EGT L 327, 12.12.2001

C 41/1999 28.3.2001 Stöd till Efbe Verwaltungs GmbH & Co. Management KG 
(numera Lintra Beteiligungsholding GmbH)

EGT L 236, 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 77/1999 18.7.2001 Stöd till Volkswagen AG – Dresden EGT L 48, 20.2.2002

C 28/2000 19.9.2001 Stöd till Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX)

C 66/2000 10.10.2001 Stöd till Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte Zemag GmbH 
(Sachsen-Anhalt)

C 31/2000 17.10.2001 Stöd till Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Sachsen-Anhalt

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 45/2000 28.3.2001 Miljöstöd till Ferriere Nord SpA, EKSG-stålsektorn EGT L 310, 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Stöd till Iveco SpA EGT L 292, 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Skatteåtgärder för banker och bankstiftelser

C 11/1999 13.2.2001 Investeringsstöd till Hewlett Packard – SCI Systems EGT L 186, 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Stöd till Nolte BV (Valmont Nederland) EGT L 48, 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Stöd till omstrukturering av Babcock Wilcox S.A. (BWE)

C 54/1999 11.7.2001 Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 % till 
provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 % till 
provinsen Guipúzcoa

C 52/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag (Vizcaya)

C 51/1999 11.7.2001 Skattelättnad på 50 % till nya företag (Navarra)

C 50/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag (Guipúzcoa)

C 49/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag (Alava)

C 48/1999 11.7.2001 Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %

C 49/2000 23.10.2001 Santana Motor EGT L 92, 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Befrielse från bolagsskatt för vissa nybildade företag i 
provinsen Alava

C 59/2000 20.12.2001 Befrielse från bolagsskatten för vissa nybildade företag i 
provinsen Alava

C 58/2000 20.12.2001 Befrielse från bolagsskatten för vissa nybildade företag i 
provinsen Alava

C 61/2000 21.11.2001 Skattelättnader för franska företags utlandsetableringar 
(artiklarna 39 g A och 39 g D i den allmänna skattelagen)
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Tyskland

11. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget sedan medlemsstaten återkallat den planerade åtgärden

Belgien

Tyskland

Grekland

Italien

12. Ärenden i vilka kommissionen konstaterat att medlemsstaten samtyckt 
till att ändra befintliga stöd i enlighet med de föreslagna lämpliga 
åtgärderna enligt artikel 88.1 i EG-fördraget

Tyskland

13. Ärenden i vilka kommissionen beslutat att hänskjuta behandlingen 
av ett ärende till EG-domstolen i enlighet med artikel 88.2 andra 
stycket i EG-fördraget

Tyskland

C 34/2000 28.3.2001 Miljöstöd till Stahlwerke Bremen EGT L 35, 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 FoU-stöd till EKO-Stahl GmbH

C 57/2001 20.12.2001 Främjande av innovation genom samarbete

C 63/1999 28.2.2001 Den nya elskattens inverkan på inmatningstariffer enligt lagen 
om eldistribution (Stromeinspeisungsgesetz)

EGT C 117, 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Stöd till Dampfkesselbau Hohenturm GmbH

C 40/2001 2.10.2001 FoU-stöd till Stahlwerke Bremen GmbH, EKSG-stål

C 58/2001 30.10.2001 Statligt stöd till G. Polychronos spinning mills S.A.

C 35/1999 28.3.2001 Miljöstöd till Ferriere Nord SpA, EKSG-stålsektorn EGT L 310, 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Autonoma provinsen Bolzano, bildande av ett offentligt företag 
för eldistribution

EGT C 330, 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Stöd till Ilva Lamiere e Tubi Srl och Siderumbra EGT L 43, 14.2.2002

E 5/1998 28.2.2001 Lag om skattelättnader 1999 till förmån för de nya tyska 
delstaterna, däribland Berlin

C 23/1997 25.7.2001 Stöd till Lautex GmbH Weberei und Veredelung (Sachsen)
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14. Ärenden i vilka kommissionen utan att ha inlett det formella 
granskningsförfarandet har konstaterat att stöd inte förekommer 
i den mening som avses i artikel 4 i EKSG-fördraget

Belgien

Förenade kungariket

15. Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten 
att ålägga stödmottagarna att återbetala stöd som beviljats olagligt

Tyskland

Spanien

16. Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten 
att upphöra med utbetalningen av ett stöd

Spanien

NN 121/2000 25.7.2001 Regionen Valloniens finansiella deltagande i företaget Duferco 
Belgien, EKSG-stålsektorn

EGT C 268, 22.9.2001

N 197/2000 28.3.2001 Klimatförändringsavgift – EKSG-stålsektorn

C 66/2000 10.10.2001 Stöd till Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte Zemag GmbH 
(Sachsen-Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen)

C 54/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 % i provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 % (Guipúzcoa)

C 52/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 51/1999 11.7.2001 Skattekredit på 50 % till nya företag i Navarra

C 50/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 49/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 48/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 %

C 54/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 % i provinsen Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 % (Guipúzcoa)

C 52/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 51/1999 11.7.2001 Skattelättnad på 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 49/1999 11.7.2001 Nedsättning av skattebasen för vissa nya företag

C 48/1999 11.7.2001 Skattekredit på 45 %
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17. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget efter att ha konstaterat att inget stöd föreligger
i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Tyskland

Italien

Nederländerna

18. Andra beslut som kommissionen har fattat

Österrike

Danmark

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Spanien

C 33/2001 20.12.2001 Försäljning av Gröditzer Stahlwerke

C 11/2000 20.6.2001 Investeringsstöd till RIVIT SpA, ej EKSG-stålsektorn EGT C 234, 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok, Rotterdam EGT L 25, 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Höjning av skattegraden i samband med undantaget för 
sköljvatten, undantaget för avfärgningsrester, nolltariffen för 
grön el och undantaget för sopförbränningsanläggningar

N 840/A/2000 17.10.2001 Åtgärder till förmån för stora energikonsumenter

C 38/1998 28.2.2001 Stöd till Kimberly Clark/Scott Group, Frankrike EGT L 12, 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Förnyande av den skatteliknande avgiften för läderindustrin

N 653/2000 8.5.2001 Staden Rostocks försäljning av en fastighet till SIXT

N 440/2001 19.9.2001 Stöd till filmproduktion och audiovisuell produktion i de tyska 
delstaterna – Mitteldeutsche Medienförderung GmbH

C 16/2000 20.6.2001 Regionalstödskarta för perioden 2000–2006

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service B.V. och Cofiton B.V. EGT C 342, 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus

N 739/1999 17.1.2001 Regionalstöd till investeringar, diversifiering och innovation – 
sektorn för intern handel (Valencia)

EGT C 149, 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Regionalstöd till investeringar, diversifiering och innovation – 
turistsektorn (Valencia)

EGT C 149, 19.5.2001
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Förenade kungariket

D — Förteckning över statligt stöd inom andra sektorer

1. Inom jordbrukssektorn

1.1 Ärenden i vilka kommissionen, utan att inleda det formella granskningsförfarandet, 
konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Italien

1.2 Stödärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma marknaden 
utan att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget

Österrike

Belgien

N 717/1999 17.1.2001 Regionalstöd för investeringar, diversifiering och innovation 
(Valencia)

EGT C 149, 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Investeringsstöd till små och medelstora företag inom industri- 
och tjänstesektorn – Rioja

C 19/2001 3.4.2001 Klimatförändringsavgift – EKSG-stålsektorn EGT C 191, 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Klimatförändringsavgift – EKSG-stålsektorn

N 368/2000 17.1.2001 Plan för landsbygdsutveckling (Valle d’Aosta) EGT C 71, 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Ändring av regionallag 37/2000 (Toscana) EGT C 234, 18.8.2001

N 824/A/2000 2.10.2001 Artiklarna 121, 123 och 126 i lag 388/2000 EGT C 21, 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Försäkringspremier (Wien) EGT C 102, 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Räntestödda lån för sektorn för trädgårdsodling EGT C 102, 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Stöd inom uppfödningssektorn (Kärnten) EGT C 128, 28.4.2001

N 631/2000 3.4.2001 Räntestödsprogram för skogsbruk EGT C 133, 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Stöd till bevarande av kulturarvet på landsbygden (Kärnten) EGT C 160, 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Stöd inom sektorn för djurhälsa (Vorarlberg) EGT C 199, 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Miljöåtgärder ”Lebensraum Acker” (Wien) EGT C 219, 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 BSE-relaterade åtgärder (Kärnten) EGT C 247, 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 Åtgärder i samband med BSE-krisen EGT C 323, 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Stöd inom hönsuppfödning för övergång från burhönshållning 
till hållning av frigående höns inomhus eller med tillgång till 
utomhusvistelse (Vorarlberg)

EGT C 374, 29.12.2001

N 165/2001 27.11.2001 Direktiv om tillhandahållande av tjänster EGT C 374, 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Stöd för ersättning av skador som torkan åsamkade skörden 
2001 (Kärnten)

EGT C 5, 8.1.2001

N 640/2001 20.12.2001 Ersättning för förluster på grund av BSE-krisen (Burgenland) EGT C 26, 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 Ersättning för förluster på grund av BSE-krisen (Vorarlberg) EGT C 26, 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Stöd till övervakning och förbättring av kvaliteten på mjölk och 
mejeriproidukter (Burgenland)

EGT C 20, 23.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Utkast till förordning gällande minskning av djurbeståndet EGT C 102, 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 Finansiering av åtgärder för bekämpande av BSE EGT C 140, 12.5.2001
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Danmark

Finland

Frankrike

N 437/2001 25.7.2001 Stöd till uppfödare som drabbats av BSE-krisen samt mul- och 
klövsjuka

EGT C 247, 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Laboratorieanalyser för upptäckande av organismer som är 
skadliga för växter och växtprodukter

EGT C 268, 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Stöd till investeringar och inledande av jordbruksverksamhet 
(Flandern)

EGT C 323, 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Stöd till växthusodlare (Flandern) EGT C 21, 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 BSE-krisen EGT C 350, 11.12.2001

N 459/2000 3.4.2001 Stöd till innovation, forskning och utveckling EGT C 133, 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Tak för lokal fastighetsskatt EGT C 172, 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Bevarande av husdjursraser EGT C 172, 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Ersättningar för utrotande av djursjukdomar EGT C 247, 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om tillämpning av 
Europeiska gemenskapens förordningar om organisation av 
marknaden och om jordbruksprodukter osv. så att den också 
omfattar ekologisk produktion

EGT C 323, 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Stöd till organisk produktion EGT C 18, 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Organiska produkter EGT C 128, 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Jordbruksföretag EGT C 172, 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Finansiering av hållbart skogsbruk EGT C 211, 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Skattebefrielse vid köp av mark EGT C 20, 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Stöd inom frukt- och grönsakssektorn EGT C 94, 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Program för behärskande av föroreningar som härrör från 
jordbruket

EGT C 179, 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Stöd till olivodling EGT C 160, 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martinique 2000–2006 – Garantifond för jordbruket EGT C 172, 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Stöd till företag inom köttsektorn, ej kommersiell verksamhet EGT C 199, 14.7.2001

N 190/2001 25.6.2001 Stöd till forskning och utveckling inom sektorn för oljeväxter, 
proteinväxter och spånadsodling

EGT C 211, 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Stöd till förbättring av kvaliteten inom spannmålssektorn EGT C 211, 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Stöd till reklam och marknadsföring för färska och förädlade 
frukter och grönsaker

EGT C 219, 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Stöd till utveckling av biologiskt jordbruk inom 
spannmålssektorn samt sektorn för oljeväxter och proteinväxter

EGT C 234, 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Stöd till att främja och marknadsföra lantviner EGT C 234, 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Stöd till reklam och marknadsföring av mejeriprodukter EGT C 234, 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 BSE-krisen EGT C 247, 5.9.2001

N 206/2001 31.7.2001 Skatteliknande avgifter till förmån för Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes

EGT C 247, 5.9.2001

N 316/B/2000 14.8.2001 Réunion 2000–2006 – verksamhetsområden och strategiska 
områden

EGT C 258, 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Skatteliknande avgift till förmån för BNIP (det nationella 
professionella kontoret för torkade plommon)

EGT C 268, 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Stöd till teknisk utveckling och innovation inom sektorn för 
kött- och äggprodukter

EGT C 268, 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Stöd till ett försöksprogram inom tobakssektorn EGT C 268, 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Stöd till anläggningar för avelsdjur i de utomeuropeiska 
departementen

EGT C 268, 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Stöd till sektorn för prydnadsväxter EGT C 321, 16.11.2001
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Tyskland

N 386/2001 10.10.2001 Förnyande av en skatteliknande avgift till förmån för ENTAV 
(Établissement National Technique pour l’amélioration de la 
Viticulture)

EGT C 323, 20.11.2001

N 381/2001 10.10.2001 Stöd till förbättring av kvaliteten på svinkött i bergsområden EGT C 323, 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Program för behärskande av föroreningar som härrör från 
jordbruk (PMPOA)

EGT C 350, 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Stöd till vinodling EGT C 18, 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Stöd till uppsamlingscentrum EGT C 374, 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Stöd till förädling av färsk frukt EGT C 5, 8.1.2001

N 570/2001 18.12.2001 ”Primeur”-programmet – Île-de-France EGT C 18, 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 Ersättning för kostnaderna för BSE-test EGT C 26, 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Skatteliknande avgift till förmån för frukter som används vid 
framställning av cider och till förmån för ciderproduktion

EGT C 26, 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Stöd till jordbruksföretag i Yvelines EGT C 20, 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Investeringar i jordbrukssektorn EGT C 71, 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Ersättningar som betalas inom vattenskyddsområden (Baden-
Württemberg)

EGT C 87, 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Biodieseltankar i jordbruksföretag EGT C 102, 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Förbättring av jordbruksstrukturen och skyddet av kusterna EGT C 128, 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Destruktion av kött- och benmjöl och av djurfoder som 
innehåller kött- och benmjöl

EGT C 160, 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Stöd till byggande och förbättring av system för bevattning och 
dränering (Mecklenburg-Vorpommern)

EGT C 185, 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Stöd till avelsbedömningar och andra åtgärder inom djuraveln 
(Brandenburg)

EGT C 185, 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Ändring av lagen om djursjukdomar EGT C 199, 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Forskning och miljö EGT C 199, 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Främjande av rådgivning till förmån för jordbruk och 
trädgårdsodlingar (Thüringen)

EGT C 234, 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Stöd till bekämpande av BSE (Sachsen) EGT C 247, 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 Åtgärder för att förebygga BSE (Bayern) EGT C 247, 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Krishjälp till uppfödare som tvingas slakta djur på grund av 
BSE (Bayern)

EGT C 247, 5.9.2001

N 170/2001 25.7.2001 Program för att trygga framtiden för jordbruksföretag 
(Thüringen)

EGT C 247, 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Stöd till uppfödare (BSE) (Niedersachsen) EGT C 247, 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Öka färdigheterna hos jordbrukare och deras familjer (Bayern) EGT C 258, 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Främjande av miljövänligt jordbruk (Sachsen) EGT C 268, 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Stöd till BSE-test i slakterier (Bayern) EGT C 274, 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Stödordning för omstruktureringsåtgärder (Sachsen-Anhalt) EGT C 274, 29.9.2001

N 150/A/2001 7.9.2001 BSE-test – ersättning för förlorade inkomster till BSE-drabbade 
uppfödare (Baden-Württemberg)

EGT C 313, 8.11.2001

N 150/B/2001 2.10.2001 BSE-relaterade åtgärder (Baden-Württemberg) EGT C 323, 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Utbetalning av ersättningar inom vattenskyddsområden 
(Sachsen)

EGT C 323, 20.11.2001

N 243/2001 10.10.2001 Undsättningsstöd till företaget Voigt-Jacob (Thüringen) EGT C 323, 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Eliminering av riskmaterial (Niedersachsen)

N 150/D/2001 23.10.2001 BSE-relaterade åtgärder (Baden-Württemberg) EGT C 339, 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 Krishjälp – bekämpande av BSE (Hessen) EGT C 350, 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Undsättningsstöd till företaget ”Die Thüringer” (Thüringen) EGT C 350, 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Stöd till deltagande i mässor (Rheinland-Pfalz) EGT C 350, 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Stöd till destruktion av djurkroppar (Mecklenburg-
Vorpommern)

EGT C 362, 18.12.2001
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Grekland

Irland

Italien

N 233/2001 27.11.2001 Inrättande av ett datoriserat system inom sektorn för 
trädgårdsodling

EGT C 374, 29.12.2001

N 646/2001 28.11.2001 Bortskaffande av gamla spannmålsförråd inom industrin EGT C 1, 3.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Stöd till betalning av försäkringar mot skador orsakade av 
hagelskurar inom fruktodlingssektorn (Baden-Württemberg)

EGT C 5, 8.1.2001

N 111/2001 5.12.2001 Stöd till paraplyorganisationer för säljfrämjande åtgärder 
(Bayern)

EGT C 5, 8.1.2001

N 421/2001 11.12.2001 Specialprogram för statligt stöd när fall av BSE konstateras i ett 
slakteri (Bayern)

EGT C 18, 22.1.2002

N 724/2000 11.12.2001 Ersättningar i vattenskyddsområden och 
översvämningsområden (Schleswig-Holstein)

EGT C 18, 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Specialprogram för att bekämpa effekterna av BSE (Sachsen) EGT C 26, 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Stöd till odlare vilkas druvskörd drabbades av dåliga 
väderförhållanden i september 1999

EGT C 102, 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Stöd till odlare vilkas skördar och djurbestånd skadades av 
exceptionella händelser 1999

EGT C 247, 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Stöd till odlare som drabbades av ogynnsamma 
väderförhållanden i april 2000

EGT C 258, 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Stöd till samarbete mellan odlare EGT C 374, 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Stöd till odlare vilkas skördar och djurbestånd skadades 
av ogynnsamma väderförhållanden under perioden
juli–december 1999

EGT C 26, 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Startstöd till unga jordbrukare EGT C 52, 17.2.2001

N 461/A/2000 25.1.2001 Stöd som komplement till regionala handlingsprogram 
(program 1–4 och 6–10)

EGT C 71, 3.3.2001

N 361/2000 31.1.2001 Investeringsstöd till saluföring och bearbetning av 
jordbruksprodukter

EGT C 78, 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Utbildning EGT C 94, 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Stöd till sysselsättning och personalresurser 
(program 11 och 12)

EGT C 94, 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Agromonetärt övergångsstöd EGT C 107, 7.4.2001

N 461/B/2000 15.5.2001 Stöd som komplement till regionalt handlingsprogram
(program 5)

EGT C 172, 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Investeringsstöd för kontroll av föroreningar inom 
jordbrukssektorn

EGT C 339, 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Förbättring av infrastrukturen för hästuppfödning EGT C 350, 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Stöd till trädplantering EGT C 374, 29.12.2001

N 705/2000 10.1.2001 Utrotning av ”Flavescenza dorata della vite” (Friuli-Venezia-
Giulia)

EGT C 52, 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Avtal om potatisodling EGT C 60, 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Främjande av produkter av hög kvalitet EGT C 87, 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Regionallag 15/2000 (Lazio) EGT C 94, 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Bearbetning och saluföring av jord- och skogsbruksprodukter EGT C 107, 7.4.2001

N 558/2000 28.2.2001 Stöd till företag för bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter

EGT C 107, 7.4.2001

N 729/A/2000 13.3.2001 Utvidgning av användningen av instrument som ingår i 
programmen för jord- och skogsbrukssektorn samt 
fiskerisektorn

EGT C 117, 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Stöd till utveckling av jordbruket och landsbygden (Toscana) EGT C 128, 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Stöd till kontroll och certifiering av produkter (Toscana) EGT C 133, 5.5.2001
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Nederländerna

N 129/2001 9.4.2001 Information och tekniskt bistånd för insamling och 
bortskaffande av avfall (Lombardiet)

EGT C 140, 12.5.2001

N 742/2000 27.4.2001 Projektet ”Salvi Services Sarl” EGT C 185, 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Stöd till jordbruket, jordbrukets livsmedelsindustri, den 
agroindustriella sektorn och skogsbrukssektorn

EGT C 172, 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Program för ekonomiskt främjande av jordbruksverksamhet 
2001 (Toscana)

EGT C 185, 30.6.2001

N 225/2001 5.6.2001 Saluföring av jordbruksprodukter (Lombardiet) EGT C 191, 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Ismea: stöd till omarrondering EGT C 191, 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Förslag till regionallag ”Rete contabile agricola régionale” 
(Valle d’Aosta)

EGT C 191, 7.7.2001

NN 29/A/2000 20.6.2001 Förslag till regional lag om ekonomiskt deltagande från 
regionen i en solidaritetsfond (Emilia-Romagna) 

EGT C 211, 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Investeringsstöd för inköp av jordbruksmaskiner EGT C 234, 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Stöd till jordbruksföretag/skador orsakade av storm (Sardinien) EGT C 234, 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Stöd till röjning och omplantering av fruktträd som drabbats av 
Sharka-viruset (Veneto)

EGT C 247, 5.9.2001

N 113/A/2001 25.7.2001 Stöd på grund av BSE-krisen – lag 49/200 EGT C 247, 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Leader II – ökning av stödet till förmån för en 
marknadsföringsåtgärd (Toscana)

EGT C 247, 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Åtgärder för att förebygga BSE (Lombardiet) EGT C 247, 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (Piemonte) EGT C 258, 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Finansiellt stöd inom den agroindustriella sektorn (Piemonte) EGT C 258, 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Stöd till producentorganisationer EGT C 313, 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Forskning, experiment och demonstrationer (Lombardiet) EGT C 313, 8.11.2001

N 242/2001 11.10.2001 Stöd till saluföring och produktion av jordbruksprodukter 
(Mantova)

EGT C 323, 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 Inkomststöd till uppfödare av nötkreatur på grund av BSE-
krisen (Lombardiet) 

EGT C 350, 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Stöd till bergsjordbruk (Friuli-Venezia-Giulia)

N 454/2001 7.11.2001 Stöd till utveckling av lokal vinproduktion och till 
skogsbrukssektorn (Friuli-Venezia-Giulia)

EGT C 350, 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Stöd till tekniska biståndsprogram för uppfödare av husdjur 
(Calabria)

EGT C 350, 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Stöd till mejerisektorn (Valle d’Aosta) EGT C 350, 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Stöd till frivillig omarrondering i bergsområden (Friuli-
Venezia-Giulia)

EGT C 374, 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Inkomststöd till mjölkproducenter som drabbats av BSE 
(Emilia-Romagna)

EGT C 374, 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Stöd till främjande av typiska produkter samt till inrättande av 
tjänster för jordbruksföretag (Friuli-Venezia-Giulia)

EGT C 374, 29.12.2001

N 759/2000 27.11.2001 Främjande av försäljningen av produkter från jordbrukets 
livsmedelsindustri till tredje land

EGT C 374, 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (Lombardiet) EGT C 26, 30.1.2002

N 486/1998 17.1.2001 Garantifond EGT C 78, 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Skatteåtgärder till förmån för miljön EGT C 117, 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Export av frukter och grönsaker till Japan och Taiwan EGT C 117, 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Ökade kunskaper om mineralförvaltning EGT C 211, 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Stöd och skatteliknande avgifter inom sektorn för utsädespotatis EGT C 247, 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Stöd och skatteliknande avgifter inom sektorn för utsädespotatis EGT C 247, 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Bekämpande av mul- och klövsjuka

N 566/2001 5.11.2001 NIMF-projektet (N-impuls: inverkan på miljö och ekonomi) EGT C 350, 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Befrielse från energiskatt för växthusodlare EGT C 18, 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Miljöinvesteringsavdrag 2002 EGT C 18, 22.1.2002
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Portugal

Spanien

Sverige

N 750/2001 20.12.2001 Förlängning av finansieringen av en reklamkampanj till förmån 
för svampar

EGT C 26, 30.1.2002

N 683/2001 20.12.2001 Ersättning för hållning av suggor för vilka ett befruktnings- och 
inseminationsförbud tillämpas

EGT C 26, 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Stöd till betalning av försäkringspremier inom 
uppfödningssektorn

EGT C 350, 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Stöd till företaget Clas (Asturien) EGT C 71, 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Stöd till transport och destruktion av riskmaterial (Baskien) EGT C 60, 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Cooperativismo Agrario (Castilla-La-Mancha) EGT C 60, 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Stöd till grupper av uppfödare EGT C 71, 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Stöd inom skogsbrukssektorn (Asturien) EGT C 102, 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Stöd till saluföring av jordbruksprodukter (Castilla-La Mancha) EGT C 128, 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Stöd till slaktning av djur på grund av BSE (Galicien) EGT C 133, 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Stöd till unga jordbrukare EGT C 140, 12.5.2001

N 609/2000 27.4.2001 Stöd till företag inom den sociala ekonomin (Andalusien) EGT C 185, 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Stöd till reparation av skador som orsakats av naturkatastrofer 
(Castilla-León) 

EGT C 172, 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Stöd till marknadsföring av produkter från jordbrukets 
livsmedelsindustri (Asturien)

EGT C 199, 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Saluföring av jord- och skogsbruksprodukter samt fiskeri- och 
vattenbruksprodukter (Baskien) 

EGT C 211, 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Stöd till uppfödare (BSE) (Asturien) EGT C 219, 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Stöd till sammanslutningar inom jordbruket som verkar för 
integreread odling (Aragón)

EGT C 234, 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Stöd till mejerisektorn (Asturien) EGT C 234, 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 Programmet ARTE/PYME II EGT C 234, 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Stöd till uppfödare (BSE) (Kantabrien) EGT C 247, 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 Förebyggande/bekämpande av BSE (Asturien) EGT C 247, 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Stöd till jordbrukets livsmedelsindustri (Madrid) EGT C 247, 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Stöd till uppfödare (BSE) (Galicien) EGT C 258, 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Stöd till jordbrukare som drabbades av torkan 1999–2000 
(Murcia)

EGT C 258, 15.9.2001

N 392/2001 10.10.2001 Stöd till tomatodlare EGT C 323, 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Stöd till tomatodlare (Murcia) EGT C 323, 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Stöd till grupper som är verksamma på djurhälsoskyddsområdet 
(Asturien)

EGT C 323, 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Stöd till saluföring av nötkreatur (Extremadura) EGT C 323, 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Åtgärder till förmån för marknadsföring av blommor och 
levande växter

EGT C 350, 11.12.2001

N 600/C/2001 7.11.2001 Sysselsättningsstöd (Asturien) EGT C 350, 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Stöd till jordbrukets livsmedelsindustri EGT C 350, 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Stöd till sammanslutningar av hästuppfödare (Kantabrien) EGT C 374, 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Åtgärder mot effekterna av torka EGT C 1, 3.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Sanitära åtgärder inom uppfödningen (Kantabrien) EGT C 18, 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Tillbakadragande av kött- och benmjöl från marknaden 
(Galicien)

EGT C 26, 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Stöd till uppfödare (BSE) (Castilla-León) EGT C 26, 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Agromonetära kompensationsstöd EGT C 247, 5.9.2001
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Förenade kungariket

1.3 Interimistiska beslut där medlemsstaten uppmanas översända information till kommissionen

Italien

Nederländerna

1.4 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget avseende hela eller delar av åtgärden

Tyskland

Italien

N 4/2001 19.2.2001 Nationell scrapieplan – program för genotyptestning EGT C 94, 24.3.2001

N 158/A/2001 3.4.2001 Första utbetalningen av ett agromonetärt stöd till fårsektorn 
(direkt stöd 2001)

EGT C 140, 12.5.2001

N 157/A/2001 3.4.2001 Ändring av en agromonetär stödordning – nötkötts- och 
mejerivarusektorn (marknadsstöd 2001)

EGT C 140, 12.5.2001

N 157/B/2001 3.4.2001 Ändring av en ordning för agromonetärt kompensationsstöd – 
nötkötts- och mejerivarusektorn (marknadsstöd 2001)

EGT C 140, 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Ändring av en ordning för agromonetärt kompensationsstöd – 
mejerisektorn

EGT C 140, 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Ändring av en ordning för agromonetärt kompensationsstöd – 
fårköttssektorn

EGT C 140, 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Främjande av minskning av kapaciteten inom svinsektorn EGT C 140, 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 System för förvaltningsavtal EGT C 172, 16.6.2001

N 158/B/2001 6.6.2001 Agromonetärt stöd inom nötköttssektorn EGT C 199, 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 System för djurens välmående EGT C 199, 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Ändring av Countryside Stewardship Scheme EGT C 247, 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Betalning av kostnader i samband med BSE-test av nötkreatur EGT C 258, 15.9.2001

NN 49/2001 20.8.2001 Kampanj för främjande av konsumtionen av rött kött i Skottland EGT C 268, 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Utvecklingsplan för jordbruket 2001 (England) EGT C 313, 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Agromonetärt stöd (nötköttssektorn) EGT C 323, 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionallag 81/95: tillämpning inom sektorerna för saluföring 
av produkter enligt bilaga 2 till EG-fördraget (Sicilien)

EGT L 64, 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Stöd för att kompensera jordbrukssektorn för höjda energipriser

N 831/1997
(C 1/2001)

31.1.2001 Garantier till förmån för ett företag för grönsakförädling 
(Thüringen)

EGT C 320, 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Stöd till jordbruksföretag som drabbats av ”blue tongue”-sjukan 
(Sardinien) 

EGT C 327, 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Ersättning för skador som orsakades av torkan år 2000 
(Sardinien)

EGT C 263, 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Förbättring av villkoren för bearbetning av jordbruksprodukter 
(Veneto)

EGT C 140, 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Stöd till jordbrukssektorn – landsbygdens infrastruktur och 
skogsbruk (Sardinien) 

EGT C 23, 23.1.2002

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 AIMA-programmet inom fjäderfäsektorn EGT C 254, 13.9.2001

NN 29/B/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Förslag till regionallag om finansiellt deltagande i en 
solidaritetsfond (Emilia-Romagna)

EGT C 315, 9.11.2001

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Brådskande åtgärder inom jordbrukssektorn (Sicilien) EGT C 315, 9.11.2001
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Nederländerna

Spanien

1.5 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget genom ett slutligt positivt beslut

Grekland

1.6 Ärenden i vilka kommissionen ha ansett att stödet var oförenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt eller delvis negativt beslut

Italien

1.7 Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget sedan 
medlemsstaten återkallat den planerade åtgärd som förfarandet avsåg

Tyskland

Italien

1.8 Andra beslut som kommissionen har fattat

Spanien

N 824/A/2000 2.10.2001 Artiklarna 121, 123 och 126 i lag 388/2000 EGT C 21, 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Finansiering av jordbruksverksamhet för att förbättra 
produkternas kvalitet och jordbrukarnas livskvalitet 
(Campobasso – Molise)

EGT C 354, 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Undsättning och omstrukturering av jordbruksföretag i 
svårigheter (Marche)

EGT C 143, 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Sanering av svinslakterier EGT C 37, 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Stöd till förvärv av mjölkkvoter (Asturien) EGT C 87, 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Stöd på grund av höjda bränslepriser

N 681/A/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Stöd på grund av höjda bränslepriser EGT C 172, 16.6.2001

C 62/1998 31.1.2001 Stöd inom frukt- och grönsakssektorn (1997) EGT L 93, 3.4.2001

C 61/1996 17.10.2001 Regionallag 81/95: tillämpning inom sektorerna för saluföring 
av produkter som omfattas av bilaga 2 till EG-fördraget 
(Sicilien)

EGT L 64, 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Regional plan för omstrukturering av jordbruksföretag 
(Sardinien)

C 8/2000 18.7.2001 Stöd till utbildning av jordbrukare (Bayern) EGT C 236, 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Lag 23/95 om stöd till garantikonsortier inom jordbrukssektorn 
(Sicilien)

EGT C 1, 4.1.2002

NN 19/2001 25.4.2001 Stöd på grund av höjda bränslepriser

N 681/A/2000 25.4.2001 Stöd på grund av höjda bränslepriser EGT C 172, 16.6.2001
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2. Inom fiskerisektorn

2.1 Ärenden i vilka kommissionen ansett att stödet var förenligt med den gemensamma 
marknaden utan att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget

Österrike

Danmark

Frankrike

Tyskland

Grekland

Irland

N 743/2001 21.12.2001 Genomförande av gemenskapens strukturåtgärder inom 
fiskerisektorn (Burgenland) 

N 596/2000 9.1.2001 Ändring av lagen om fiskebanken EGT C 133, 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden – skrotning av fiskefartyg EGT C 172, 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Strukturella åtgärder – fiske EGT C 133, 5.5.2001

NN 5/1998 28.2.2001 Stöd till småskaligt fiske EGT C 107, 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Ofimers åtgärder EGT C 263, 19.9.2001

N 147/B/2000 3.7.2001 Lag om utveckling av utomeuropeiska departement – fiske och 
vattenbruk

EGT C 59, 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Stöd till byggande och förvärv av fiskefartyg EGT C 25, 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Främjande av investeringar i insjöfiske och vattenbruk i 
Thüringen

EGT C 107, 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Främjande av kutter- och kustfiske i Mecklenburg-Vorpommern EGT C 160, 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Främjande av insjöfiske och vattenbruk i Schleswig-Holstein EGT C 219, 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Vattenbruk – Sachsen EGT C 219, 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Främjande av investeringar i insjöfiske (Mecklenburg-
Vorpommern)

N 281/2001 27.9.2001 Främjande av insjöfiske i Niedersachsen

N 55/2001 27.9.2001 Främjande av strukturåtgärder till förmån för insjöfiske i 
Brandenburg

N 320/2001 27.9.2001 Mecklenburg-Vorpommern – vattenbruk

N 518/2001 10.10.2001 Stöd till förbättring av utrustningen i fiskehamnar i 
Niedersachsen

N 621/2000 26.2.2001 Handlingsprogram för fiske för perioden 2000–2006 EGT C 102, 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Skador inom mussel- och ostronsektorn EGT C 330, 24.11.2001

N 527/2000 19.2.2001 Seafood Marketing Program EGT C 94, 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Stödåtgärder inom fiskerisektorn EGT C 94, 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Förnyande och modernisering av fiskeflottan EGT C 263, 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Anpassning av fiskeflottan EGT C 263, 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Stöd till vattenbruk EGT C 59, 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Stöd till bearbetning av fiskeriprodukter EGT C 59, 6.3.2002
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Italien

Nederländerna

Portugal

Spanien

N 67/2001 7.3.2001 Tillfälligt upphörande med verksamheten – fiskerisektorn – 
Sicilien

EGT C 117, 21.4.2001

N 729/B/2000 8.5.2001 Utvidgad användning av de instrument som ingår i programmen 
för fiskerisektorn

EGT C 263, 19.9.2001

N 746/B/2000 17.7.2001 Stöd till små och medelstora företag som beviljats av Friula Lis 
SpA (Friuli-Venezia-Giula)

EGT C 59, 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Varaktigt upphörande med fiskeverksamhet EGT C 77, 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Strukturåtgärder inom fiskerisektorn EGT C 149, 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Ändring av stödåtgärder till förmån för fiskeriprodukter

N 539/2001 10.10.2001 Finansiering av forskning i musselodling

N 603/2001 21.12.2001 Stöd till finansiering av en marknadsföringskampanj för 
rödspätta 2002

N 89/2001 18.4.2001 Tillfälligt upphörande – Sardinien – fiskerisektorn EGT C 160, 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Kompensationsfond för förlorade inkomster inom fiskerisektorn EGT C 328, 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 System för stöd till lokalt fiske och kustfiske (Sipesca) EGT C 328, 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Handlingsprogram inom fiskerisektorn (2000–2006) EGT C 358, 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Socioekonomiska åtgärder (Galicien) EGT C 44, 10.2.2001

N 87/B/2000 5.2.2001 Valencia – kvaliteten på livsmedel – fiskerisektorn EGT C 102, 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Stöd till förbättring av utrustningen i fiskehamnar EGT C 117, 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Stöd till investeringar i vattenbruk (Galicien) EGT C 117, 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Bearbetning och saluföring av fiske- och vattenbruksprodukter 
(Baskien)

EGT C 160, 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Stöd till hamnutrustning EGT C 133, 5. 5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Strukturstöd inom fiskesektorn (Ceuta och Melilla) EGT C 166, 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Stöd till småskaligt kustfiske EGT C 149, 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Strukturstöd inom fiskerisektorn (Navarra) EGT C 328, 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
(Madrid)

EGT C 328, 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Bearbetning och saluföring av skogsbruks- och fiskeriprodukter 
(Valencia)

EGT C 328, 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter (Aragon) EGT C 328, 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Strukturstöd inom fiskerisektorn (Asturias) EGT C 328, 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Strukturstöd inom fiskerisektorn (Baskien) EGT C 226, 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Stöd till undersökning av nya möjligheter till saluföring 
(Balearerna)

EGT C 226, 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
(Balearerna)

EGT C 226, 11.8.2001

N 762/2000 11.7.2001 Stöd till vattenbruk (Balearerna) EGT C 226, 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Stöd till byggande och modernisering av fartyg (Balearerna) EGT C 234, 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Åtgärder av socioekonomisk karaktär (Balearerna) EGT C 234, 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Stöd till upphörande med fiskeverksamhet EGT C 234, 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Strukturstöd inom fiskerisektorn EGT C 330, 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Investeringar i vattenbruk (Galicien) EGT C 328, 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
(Extremadura)

EGT C 330, 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Stöd till vattenbruk (Aragon) EGT C 328, 23.11.2001
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Förenade kungariket

2.2 Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten att lämna 
den information som kommissionen begärt

Frankrike

2.3 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende hela åtgärden eller en del av denna

Belgien

Frankrike

Italien

N 39/2001 14.8.2001 Strukturella förbättringar och modernisering inom 
fiskerisektorn (Murcia)

EGT C 330, 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
(Castilla-La-Mancha) 

EGT C 342, 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Stöd till förnyande av fiskeflottan (Kantabrien) EGT C 59, 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Stöd till fiskeri- och vattenbruksprodukter samt till utrustningen 
i fiskehamnar (Kantabrien)

EGT C 59, 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Stöd till modernisering och ombyggnad av fiskefartyg 
(Kantabrien)

EGT C 59, 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Stöd till småskaligt kustfiske (Kantabrien) EGT C 30, 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Upphörande av fiske efter kummel – Baskien EGT C 59, 6.3.2002

N 611/B/2001 20.12.2001 Bearbetning och saluföring – sektorerna jordbruk, fiske och 
alimentation

N 506/2001 20.12.2001 Stöd till vattenbruk (Castilla-La-Mancha) EGT C 59, 6.3.2002

N 179/2001 31.5.2001 Projekt delfinansierade av IFOP inom sektorn för fiske och 
vattenbruk (Skottland)

EGT C 263, 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 Projekt delfinansierade av IFOP inom sektorn för fiske och 
vattenbruk (England)

EGT C 263, 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Fiskefartyg (Skottland), stödordning 2001 EGT C 59, 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 Projekt delfinansierade av IFOP inom sektorn för fiske och 
vattenbruk (Nordirland)

EGT C 77, 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Stöd till byggande och förvärv av fiskefartyg EGT C 25, 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Stöd till fiskare på grund av höjda bränslepriser EGT C 78, 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Åtgärder till förmån för fiskare på grund av höjda bränslepriser EGT C 78, 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Stöd till byggande och förvärv av fiskefartyg EGT C 25, 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Stöd till idkare av vattenbruk och fiske som drabbats av olje- 
och stormskador

EGT C 39, 13.2.2002

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Stöd till fiskeföretag på grund av höjda bränslepriser EGT C 179, 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Tekniska avbrott i fisket EGT C 25, 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Slemföroreningar i Adriatiska havet EGT C 25, 29.1.2002
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Nederländerna

Spanien

Förenade kungariket

2.4 Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget 
sedan medlemsstaten återkallat den planerade åtgärd som förfarandet avsåg

Italien

2.5 Andra beslut som kommissionen har fattat

Belgien

Spanien

3. Inom transportsektorn

3.1 Ärenden i vilka kommissionen utan att inleda det formella granskningsförfarandet 
har konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Irland

Italien

3.2 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt 
med den gemensamma marknaden utan att inleda det formella granskningsförfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget eller i artikel 6.5 i beslut nr 2496/96/EKSG

Österrike

N 159/2001 8.5.2001 Stöd till ersättning av socialavgifter

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Befrielse från socialavgifter EGT C 78, 10.3.2001

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Stöd till inköp av fiskekvoter för uthyrning till fiskare 
(Shetlandsöarna)

EGT C 38, 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Orkney Islands Councils uthyrning av kvoter till fiskare EGT C 38, 12.2.2002

C 54/1997 17.1.2001 Bestämmelser gällande fiske – Sicilien EGT L 62, 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Stöd till fiskare på grund av höjda bränslepriser EGT C 78, 10.3.2001

N 95/2001 25.4.2001 Strukturstöd inom fiskerisektorn (Ceuta och Melilla) EGT C 166, 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta – irländska flygplatser

N 58/2000 13.3.2001 Stöd till flygplatssystemet i Piemonte

N 733/2000 25.4.2001 Regionala stödåtgärder för att förbättra taxitransporter

N 219/2001 20.6.2001 Pilotprojekt för utveckling av intermodal trafik på Donau EGT C 244, 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Statsgaranti för flygindustrin EGT C 59, 6.3.2002
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Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Tyskland

Italien

Luxemburg

Nederländerna

Portugal

N 636/2001 17.10.2001 Tillfällig kredit för Sabena

NN 141/2001 11.12.2001 Tillfällig försäkring på luftfartsområdet EGT C 24, 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Lastnings- och lossningssystem för inre vattenvägar EGT C 24, 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Omstruktureringsstöd till Combus A/S EGT C 133, 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Försäkringsgaranti för luftfartssektorn EGT C 30, 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Försäkringsgaranti för luftfartssektorn EGT C 30, 2.2.2002

N 856/2000 23.3.2001 Ersättning till rederierna för arbetsgivarens socialavgifter

N 766/2000 31.1.2001 Återbetalning av arbetsgivarens socialavgifter till företag på 
sjöfartsområdet

N 639/2000 1.3.2001 Flygtrafiken på linjen Korsika–Lyon

N 638/2000 1.3.2001 Flygtrafiken på linjen Korsika–Montpellier

N 88/2001 30.4.2001 Ersättning till företag inom sjöfartssektorn för betalda 
barnbidrag och arbetslöshetsförsäkringar

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam-företaget EGT C 199, 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 Förlängning av motorvägskoncessionen till förmån för SFTRF EGT C 211, 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Planerat stöd för perioden 2001–2003 till företag som bedriver 
trafik på inre vattenvägar i Frankrike

EGT C 342, 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Statsgaranti till förmån för privata försäkringsbolag som 
tillhandahåller försäkringar mot risker inom luftfartssektorn

NN 97/2000 28.3.2001 Stöd till utbildning inom sjöfarten 2000 EGT C 166, 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Stöd till ”LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH"

NN 162/2001 20.12.2001 Statsgaranti för luftfartssektorn EGT C 59, 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento – sektorn för landsvägstrafik EGT C 160, 2.6.2001

NN 140/2001 28.11.2001 Statsgaranti för flygbolag

N 597/2000 31.1.2001 Stöd till flod- och kanaltransporter EGT C 102, 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Minskning av koldioxidutsläpp EGT C 234, 18.8.2001

NN 144/2001 28.11.2001 Fortsatt tillhandahållande av försäkringsskydd till flygbolag och 
tjänsteleverantörer i Portugal mot vissa krigs- och 
terroristrelaterade risker
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Spanien

Sverige

Förenade kungariket

3.3 Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten 
att lämna den information som kommissionen begärt

Frankrike

3.4 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet i artikel 88.2
i EG-fördraget avseende hela åtgärden eller en del av denna

Frankrike

Italien

Nederländerna

3.5 Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget sedan 
den konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Italien

NN 48/2001 25.7.2001 Stöd till rederiet Trasmediterranea 1998 EGT C 96, 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Försäkringsskydd till flygbolag och tjänsteleverantörer i 
Spanien mot vissa krigs- och terroristrelaterade risker

N 785/2000 28.2.2001 Utbildning av sjöfolk EGT C 107, 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Skatteåtgärder på sjöfartsområdet EGT C 347, 8.12.2001

NN 139/2001 11.12.2001 Åtgärder gällande försäkringar inom luftfartssektorn EGT C 24, 26.1.2002

N 687/2000 13.2.2001 Innovativa lösningar för spårbunden trafik

N 500/2001 19.9.2001 Stöd till järnvägsnätet, riktat till auktoriserade förvaltare av 
järnvägsinfrastruktur

EGT C 333, 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Stöd till utbildningsprogrammet för sjöfarten (Support for 
Maritime Training – SMarT)

EGT C 347, 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Flygbolagsförsäkring EGT C 108, 4.5.2002

N 649/2001 20.12.2001 Stöd till frakttrafiken EGT C 45, 19.2.2002

NN 112/2000 17.4.2001 Stöd till vägtransporter på grund av höjda bensinpriser EGT C 160, 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Stöd till företaget Nationale Maritime Corse-Méditerannée EGT C 117, 21.4.2001

NN 112/2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Åtgärder till förmån för vägtransporter på grund av höjda 
bensinpriser

EGT C 160, 2.6.2001

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Stöd till godstransporter på landsväg EGT C 160, 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Säkerheten vid oljetransporter till sjöss EGT C 50, 23.2.2002

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Stöd till vägtransporter EGT C 160, 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Bogserbåtsverksamhet

C 81/1998 18.7.2001 Åtgärder till förmån för hamnsektorn, artiklarna 24–29

C 27/1993 18.7.2001 Åtgärder till förmån för verksamhet inom hamnsektorn
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3.6 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt 
med den gemensamma marknaden och avslutat förfarandet 
i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett slutligt positivt beslut

Belgien

Frankrike

Italien

3.7 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den gemensamma 
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt 
eller delvis negativt beslut

Frankrike

Italien

3.8 Ärenden i vilka kommissionen konstaterat att medlemsstaten samtyckt till att ändra befintliga 
stöd i enlighet med de föreslagna lämpliga åtgärderna enligt artikel 88.1 i EG-fördraget

Nederländerna

E — Domar från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten

C 69/1999 18.7.2001 Utbildningsstöd – Sabena EGT L 249, 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries – kompletterande omstruktureringsåtgärder 
(80 milj. franska franc)

C 14/2001 30.10.2001 Stöd till företaget Nationale Maritime Corse-Méditerannée EGT L 50, 21.2.2002

C 64/1999 20.6.2001 Groupe Tirrenia EGT L 305, 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Lufttransporter

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries – kompletterande omstruktureringsåtgärder 
(80 milj. franska franc)

C 81/1998 18.7.2001 Åtgärder till förmån för hamnsektorn, inklusive artiklarna 24 
till 29 

C 27/1993 18.7.2001 Åtgärder till förmån för verksamheten inom hamnsektorn

E 45/2000 3.7.2001 Skattebefrielse till förmån för Schiphol Group
(Amsterdams flygplats)

Mål Parter Datum Offentliggörande

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH mot 
kommissionen

22.11.2001 EGT C 31, 
2.2.2002, s. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc mot kommissionen 12.7.2001 EGT C 331,
24.11.2001, s. 18



STATLIGT STÖD 331

KONK. RAP. 2001

2. EG-domstolen

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH mot 
kommissionen

5.6.2001 EGT C 3, 
5.1.2002, s. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG mot 
kommissionen

7.6.2001 EGT C 259, 
15.9.2001, s. 7

T-288/97 Regione Friuli-Venezia-Giulia mot 
kommissionen

4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft, Zentralverband der 
Deutschen Seehafenbetriebe eV och 
Unternehmensverband Hafen Hamburg eV mot 
kommissionen

21.3.2001

EGT C 161, 
2.6.2001, s. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA mot 
kommissionen

15.3.2001 EGT C 150,
19.5.2001, s. 20

T-156/98 RJB Mining plc mot kommissionen 31.1.2001 EGT C 134,
5.5.2001, s. 17

Mål Parter Datum Offentliggörande

C-53/00 Ferring SA mot Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS)

22.11.2001 EGT C 17,
19.1.2002, s. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH och Wietersdorfer 
& Peggauer Zementwerke GmbH mot 
Finanzlandesdirektion für Kärnten

8.11.2001
EGT C 3, 
5.1.2002, s. 6

C-276/99 Tyskland mot kommissionen 25.10.2001 EGT C 369, 
22.12.2002, s. 2

C-400/99 Italien mot kommissionen 9.10.2001 EGT C 348, 
8.12.2001, s. 4

C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd mot Coal Authority och 
Secretary of State for Trade and Industry 

20.9.2001 EGT C 17, 
19.1.2002, s. 2

C-378/98 Kommissionen mot Belgien 3.7.2001 EGT C 227,
11.8.2001, s. 5

C-280/99 P–
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA och 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA mot 
kommissionen

21.6.2001
EGT C 227,
11.8.2001, s. 3

C-204/97 Portugal mot kommissionen
Statligt stöd – Stöd till producenter av likörviner 
och eaux-de-vie – Stöd beviljat av Frankrike i 
samband med en höjning av intern beskattning

3.5.2001

EGT C 200,
14.7.2001, s. 8

C-261/99 Kommissionen mot Frankrike 
En statsunderlåtenhet att fullgöra skyldigheter – 
Statligt stöd oförenligt med den gemensamma 
marknaden – Återkrav – Inte absolut omöjligt att 
genomföra

22.3.2001

EGT C 200, 
14.7.2001, s. 3

C-17/99 Frankrike mot kommissionen 22.3.2001 EGT C 200,
14.7.2001, s. 3

C-379/98 PreussenElektra AG mot Schleswag AG, i 
närvaro av Windpark Reußenköge III GmbH 
och delstaten Schleswig-Holstein 

13.3.2001
EGT C 173,
16.6.2001, s. 18

C-99/98 Österrike mot kommissionen 15.2.2001 EGT C 173,
16.6.2001, s. 7
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IV — INTERNATIONELLT

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av avtalen mellan
Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering samt Kanadas regering om tillämpning av
deras konkurrensbestämmelser 1 januari 2001–31 december 2001

1. Förenta staterna

1.1 Inledning

Den 23 september 1991 ingick kommissionen ett avtal med Förenta staternas regering om tillämpning av
deras konkurrensbestämmelser (234) (1991 års avtal), vars syfte är att främja samarbetet mellan
konkurrensmyndigheterna. Avtalet godkändes och förklarades tillämpligt genom rådets och
kommissionens gemensamma beslut den 10 april 1995 (235).

Ett annat avtal, som förstärker bestämmelserna om aktiv hövlighet i 1991 års avtal, trädde i kraft den
4 juni 1998 (236) (1998 års avtal) efter att ha godkänts genom rådets och kommissionens gemensamma
beslut av den 29 maj 1998.

Den 8 oktober 1996 antog kommissionen den första rapporten om tillämpningen av 1991 års avtal under
perioden 10 april 1995–30 juni 1996 (237). Den andra rapporten omfattar resten av kalenderåret 1996, dvs.
perioden 1 juli 1996–31 december 1996 (238). Den tredje rapporten omfattar hela kalenderåret 1997 (239),
den fjärde 1998 (240), den femte 1999 (241) och den sjätte 2000 (242). Den nu föreliggande rapporten gäller
kalenderåret 2001, dvs. 1 januari 2001–31 december 2001. Denna rapport bör läsas i förening med den
första rapporten, som innehåller en noggrann redovisning av fördelarna men också begränsningarna med
denna form av samarbete.

Sammanfattningsvis innehåller 1991 års avtal föreskrifter om följande:

— Den ena partens anmälan av ärenden som undersöks av konkurrensmyndigheterna, om dessa
ärenden berör den andra partens viktiga intressen (artikel II), och informationsutbyte om allmänna
frågor som gäller genomförande av konkurrensreglerna (artikel III).

— Samarbete mellan parternas konkurrensmyndigheter och samordning av deras verksamhet
(artikel IV).

¥234∂ Avtal mellan Förenta staternas regering och Europeiska gemenskapernas kommission om tillämpningen av deras
konkurrensbestämmelser (EGT L 95, 27.4.1995, s. 47 och 50).

¥235∂ EGT L 95, 27.4.1995, s. 45 och 46.
¥236∂ Avtal mellan Förenta staternas regering och Europeiska gemenskaperna om tillämpningen av principerna om aktiv

hövlighet vid genomförandet av deras konkurrenslagstiftning, EGT L 173, 18.6.1998, s. 26–31.
¥237∂ KOM(96) 479 slutlig, se XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 299–311.
¥238∂ KOM(97) 346 slutlig, se XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 312–318.
¥239∂ KOM(98) 510 slutlig, se XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317–327.
¥240∂ KOM(1999) 439 slutlig, se XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 313–328.
¥241∂ KOM(2000) 618 slutlig, se XXIX:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 319–332.
¥242∂ KOM(2002) 45 slutlig, se XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 291–307.
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— Principen om ”passiv hövlighet”, enligt vilken vardera parten åtar sig att ta till vara den andra
partens viktiga intressen när den vidtar åtgärder för att tillämpa sina konkurrensregler (artikel VI).

— Principen om ”aktiv hövlighet”, enligt vilken någondera parten med stöd av den andra partens
lagstiftning kan uppmana den att vidta lämpliga åtgärder mot konkurrenshämmande metoder som
tillämpas på dess territorium och som påverkar den uppmanande partens viktiga intressen
(artikel V).

Dessutom görs det klart i 1991 års avtal att ingen av bestämmelserna i avtalet får tolkas på ett sätt som är
oförenligt med den gällande lagstiftningen i EU och Förenta staterna (artikel IX). Konkurrensmyn-
digheterna är framför allt bundna av sina interna sekretessregler till skydd för information de samlar in i
samband med sina undersökningar (artikel VIII).

I 1998 års avtal klargörs hur och under vilka omständigheter principen om aktiv hövlighet kan utnyttjas i
egenskap av redskap för samarbete. I avtalet beskrivs särskilt under vilka omständigheter den anmodande
parten normalt skall upphöra med sin egen tillämpning och hänskjuta ärendet.

1.2 Samarbete mellan EU och Förenta staterna under 2001

Under 2001 samarbetade kommissionen med det amerikanska justitiedepartementets (DoJ)
kartellavdelning och den federala handelskommissionen (FTC) i ännu fler ärenden än tidigare. Faktum är
att kontakterna märkbart ökat mellan kommissionens tjänstemän och deras motparter i de två
amerikanska organen. Dessa kontakter sträcker sig från detaljerade diskussioner om ärenden till mer
allmänna, ibland teoretiska diskussioner om konkurrensfrågor. Kontakter i samband med ärenden tas
vanligtvis i form av regelbundna telefonsamtal, e-mejl, utbyten av dokument och andra former av
kontakter mellan de arbetsgrupper som behandlar ärendena. Med jämna mellanrum håller man möten och
tar kontakter på hög nivå. Samarbetet fortsätter att ömsesidigt gynna båda sidor när det gäller att förbättra
respektive tillämpningar av konkurrensreglerna, undvika onödiga konflikter eller bristande
överensstämmelse mellan dessa tillämpningar samt öka förståelsen för varandras konkurrensregler.

1.2.1. Koncentrationer

Trenden mot en globalisering av marknaderna fortsatte under året, vilket illustreras av de gränsöver-
skridande sammanslagningarnas rekordstora antal och omfattning: också under 2001 anmäldes ett stort
antal transaktioner till både kommissionen och det amerikanska justitiedepartementets kartellavdelning.
När det gäller undersökningarna av dessa förslag om sammanslagningar av företag tas så gott som varje
dag kontakter på tjänstemannanivå mellan, å ena sidan, GD Konkurrens enhet för koncentrationskontroll
och, å andra sidan, det amerikanska justitiedepartementet och den federala handelskommissionen.
Samarbetet är givetvis som mest effektivt när de berörda parterna tillåter att EU:s och Förenta staternas
myndigheter utbyter uppgifter genom att avstå från sin rätt till sekretess. Det sker nu med jämna
mellanrum.

I ärendet Metso/Svedala, som avser stenkrossningsutrustning, samarbetade kommissionen och den
federala handelskommissionen intensivt och fullständigt, inte bara avseende den omfattande
bedömningen av ärendet utan också om åtgärdernas ändamålsenlighet. De båda myndigheterna godkände
slutligen företagens transaktion. På samma sätt bedrev kommissionen och den federala handelskom-
missionen ett nära samarbete i ärendet Nestlé/Ralston Purina, som avser djurfoder, under
förhandlingarna om korrigerande åtgärder. I ärendet CVC/Lenzing har kommissionen under hela
förfarandet haft nära kontakt med den federala handelskommissionen som varit av nytta då parterna
utbytt information, diskuterat och tagit fram en konsekvent analys av de viktigaste sakfrågorna. Efter det
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att kommissionen förbjudit transaktionen avslutade den federala handelskommissionen sin undersökning.
I ärendet GE/Honeywell godkändes transaktionen slutligen av den federala handelskommissionen och
förbjöds av kommissionen. Även om kommissionen nådde ett annat resultat än det amerikanska justitie-
departementet berodde det inte på bristande transatlantiskt samarbete. Samarbetet mellan kommissionen
och justitiedepartementet var i själva verket mycket intensivt och inleddes i ett tidigt skede under
förfarandet, långt innan själva transaktionen anmäldes till kommissionen.

1.2.2. Övriga ärenden

Under året har kontakterna mellan kommissionen och de amerikanska antitrustorganen ökat märkbart
vad gäller övriga ärenden, särskilt kartellärenden. Kommissionen och det amerikanska justitiedepar-
tementet diskuterade elva kartellärenden som de båda organen undersökt. De flesta kontakterna togs via
telefon och e-mejl. I vissa fall gjordes besök. I ärendet Fine Art Auction Houses var samarbetet mellan
organen givande. Det ledde, bland annat, till att man tidsmässigt kunde samordna de olika stegen i
undersökningen mellan de båda organen. Dessa inkluderade brottsutredning och rättegång i södra New
Yorks tingsrätt (District Court) mot Taubman, den tidigare ordföranden i Sotheby. Ett av de berörda
företagen avstod också från sin rätt till sekretess, vilket gjorde det möjligt för de två organen att utbyta
åsikter om konfidentiella bevis. Kommissionens undersökning hade ännu inte avslutats vid utgången av
2001. Även i andra ärenden kunde justitiedepartementet och kommissionen samordna sina
undersökningar, dvs. tidsplanera de gryningsräder som genomfördes i de berörda företagen.

1.3 Administrativa arrangemang om närvaro vid hearingar i enskilda ärenden

Den 31 mars 1999 antog kommissionen en text om administrativa arrangemang mellan konkurrensmyn-
digheterna i Europeiska gemenskaperna och i Förenta staterna om deras ömsesidiga deltagande i vissa
etapper av förfarandena i enskilda ärenden, där deras respektive konkurrensregler tillämpas (243).
Arrangemangen gjordes inom ramen för avtalen mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas
regering om tillämpning av deras konkurrensbestämmelser, särskilt bestämmelserna om samordning av
tillämpningen. I maj 2001 deltog företrädare från det amerikanska justitiedepartementet i kommissionens
muntliga hearing i ärendet GE/Honeywell.

1.4 EU:s och Förenta staternas gemensamma arbetsgrupp för företagskoncentrationer

Arbetet i EU:s och Förenta staternas gemensamma arbetsgrupp för företagskoncentrationer fortlöper.
Under 2001 fördes omfattande trepartsdiskussioner (kommissionen/justitiedepartementet/federala
handelskommissionen) som inbegrep ett antal tele-/videokonferenser. Under det bilaterala möte som
hölls den 24 september 2001 beslutades att man skulle utvidga och intensifiera arbetsgruppens
verksamhet.

1.5 Kontakter på hög nivå

Under 2001 togs ett stort antal bilaterala kontakter på hög nivå mellan kommissionen och de berörda
amerikanska myndigheterna. I mars besökte kommissionsledamot Mario Monti Washington och
utnyttjade tillfället till att bland annat träffa viktiga personer i den amerikanska administrationen. Den
24 september träffade kommissionsledamot Mario Monti inför det årliga bilaterala mötet mellan EU och
Förenta staterna de nyligen utsedda cheferna för det amerikanska justitiedepartementets kartellavdelning
i Washington, Charles James, biträdande justitieminister med ansvar för konkurrensfrågor och Timothy

¥243∂ Europeiska unionens bulletin, Tillägg 3-1999, Konkurrens (18/43); 1999 års rapport (KOM(2000) 618 slutlig, s. 5).
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Muris, ordförande i federala handelskommissionen. Mötet sammanföll med tioårsjubileet för EU:s och
Förenta staternas bilaterala avtal om konkurrenspolitiken. Möten hölls också under året mellan
kommissionen och andra amerikanska organ, t.ex. det amerikanska transportministeriet (US Department
of Transportation) (som liksom alla amerikanska myndigheter har ett visst ansvar för konkurrensfrågor
inom sina respektive sektorer).

1.6 Statistiska uppgifter

a) Antal ärenden som anmälts av kommissionen och de amerikanska myndigheterna

Under perioden 1 januari 2001–31 december 2001 gjorde kommissionen sammanlagt 84 formella
anmälningar. Dessa ärenden har delats upp i koncentrationsärenden och övriga ärenden och förtecknas i
bilaga 1.

Kommissionen mottog sammanlagt 37 formella anmälningar från de amerikanska myndigheterna under
samma period. Också dessa ärenden har delats upp i koncentrationsärenden och övriga ärenden och
förtecknas i bilaga 2.

De flesta anmälningarna både från EU och Förenta staterna gällde koncentrationsärenden. Kommissionen
anmälde 71 sådana ärenden och de amerikanska myndigheterna anmälde 25.

Siffrorna anger antalet ärenden där minst en anmälan gjordes och inte det sammanlagda antalet enskilda
anmälningar. Enligt artikel II i avtalet kan anmälningarna göras i olika skeden av förfarandet och därför
kan samma ärende komma att anmälas flera gånger.

b) Anmälningar från kommissionen till medlemsstaterna

I den skrivelse om tolkningen av avtalet som Europeiska gemenskaperna skickade till Förenta staterna
liksom i det yttrande om öppenhet som kommissionen avgav inför rådet den 10 april 1995 anges att
kommissionen, sedan den har underrättat de amerikanska myndigheterna, kommer att informera den
medlemsstat eller de medlemsstater vilkas intressen påverkas av de anmälningar som de amerikanska
konkurrensmyndigheterna skickar till kommissionen. När kommissionen får anmälningar från de
amerikanska myndigheterna vidarebefordras dessa därför omedelbart till de berörda enheterna på GD
Konkurrens och samtidigt skickas kopior till de medlemsstater vilkas intressen eventuellt påverkas. När
GD Konkurrens skickar anmälningar till de amerikanska myndigheterna, skickas på samma sätt kopior
till de medlemsstater vilkas intressen påverkas.

1.7 Slutsatser

Under 2001 intensifierades samarbetet mellan EU och Förenta staterna ytterligare på alla områden inom
konkurrenslagstiftningen. Under året anmäldes ett rekordstort antal koncentrationsärenden både till
kommissionen och till de amerikanska myndigheterna. Ökningen i samarbetet under 2001 för att
bekämpa globala karteller är anmärkningsvärd. Myndigheterna på båda sidor av Atlanten börjar alltmer
förhålla sig på samma sätt också när det gäller att identifiera och genomföra korrigerande åtgärder och i
fråga om övervakningen av att de korrigerande åtgärderna verkligen genomförs. Kommissionen, det
amerikanska justitiedepartementet och den federala handelskommissionen fortsätter också att
upprätthålla en dialog om allmän konkurrenspolitik och tillämpningsfrågor av allmänt intresse.
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2. Kanada

2.1 Inledning

Samarbetsavtalet mellan EU och Kanada i konkurrensfrågor (244) är utformat för att underlätta ett ökat
samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada när det gäller tillämpningen av deras
respektive konkurrensregler. Avtalet undertecknades under toppmötet mellan EU och Kanada i Bonn den
17 juni 1999 och trädde omedelbart i kraft.

Avtalet reglerar bland annat i) ömsesidig underrättelse om ärenden som utreds av endera myndigheten
och som kan påverka viktiga intressen för den andra parten, ii) möjligheten till ömsesidigt bistånd vid de
två myndigheternas rättstillämpning, iii) samordning av de två myndigheternas rättstillämpning,
iv) möjligheten för en part att begära att den andra parten vidtar åtgärder (aktiv hövlighet), v) att en part
beaktar den andra partens viktiga intressen under sin lagtillämpning (passiv hövlighet) samt vi)
informationsutbyte mellan parterna, dock utan att påverka någon av parternas skyldigheter att hålla sådan
information konfidentiell. Rapporten om samarbetet mellan den 17 juni 1999 och den 31 december 2001
offentliggjordes tillsammans med den sjätte rapporten om samarbetet med Förenta staterna (245).
Nuvarande rapport avser kalenderåret från den 1 januari 2001 till den 31 december 2001.

2.2 Samarbete

Ett ökat antal ärenden undersöks av de båda sidornas konkurrensmyndigheter vilket leder till att
samarbetet fördjupas. Kontakterna mellan kommissionen och det kanadensiska konkurrensverket är täta
och givande. Diskussionerna har både rört frågor om ärenden och mer allmänna politiska frågor. Kontakter
i samband med ärenden tas vanligtvis i form av telefonsamtal, e-mejl, utbyten av dokument och andra
former av kontakter mellan de arbetsgrupper som behandlar ärendena. Kontakterna i samband med
ärenden inkluderade alla områden inom konkurrenslagstiftningen. Koncentrationsärendena inkluderade
GE/Honeywell och Nestlé/Ralston Purina och Bayer Aventis. Samarbetet vad gäller undersökningen av
kartellärenden ökade märkbart. Ungefär åtta kartellärenden som handlades av både kommissionen och de
kanadensiska konkurrensmyndigheterna diskuterades mellan de två myndigheterna.

De politikrelaterade frågorna diskuterades under besöken och genom videokonferenser. Två bilaterala
möten hölls, enligt planerna i samarbetsavtalet, i februari 2001 i Bryssel och i september 2001 i Ottawa, i
vilka cheferna för respektive konkurrensmyndighet deltog. Dessutom träffades de respektive
myndigheternas enheter för koncentrationsärenden och karteller för att diskutera frågor som är specifika
för deras tillämpningsområde.

2.3 Statistiska uppgifter

a) Antal ärenden som anmälts av kommissionen och det kanadensiska konkurrensverket

Under perioden 1 januari 2000–31 december 2001 anmälde kommissionen formellt sammanlagt åtta
ärenden (bilaga 3). Kommissionen mottog tio formella anmälningar från det kanadensiska
konkurrensverket under 2001 (bilaga 4).

¥244∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning,
EGT L 175, 10.7.1999, s. 50.

¥245∂ KOM(2002) 45 slutlig, se XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 291–307.
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b) Anmälningar från kommissionen till medlemsstaterna

Enligt planerna i avtalet har kommissionen informerat den medlemsstat eller de medlemsstater, vilkas
intressen påverkas, om de anmälningar den mottagit från det kanadensiska konkurrensverket. När
kommissionen får anmälningar från det kanadensiska konkurrensverket vidarebefordras dessa därför
omedelbart till de berörda enheterna på GD Konkurrens och samtidigt skickas kopior till de
medlemsstater vilkas intressen eventuellt påverkas. På samma sätt skickas kopior till den medlemsstat
eller de medlemsstater vilkas intressen påverkas, när GD Konkurrens gör anmälningar till det
kanadensiska konkurrensverket.

2.4 Slutsats

Avtalet har lett till närmare förbindelser mellan kommissionen och det kanadensiska konkurrensverket
samt till större förståelse för varandras konkurrenspolitik. Ett allt större antal ärenden undersöks av båda
konkurrensmyndigheterna och följaktligen finns det både en större förståelse för betydelsen av att
undvika motstridiga beslut och av att samordna tillämpningen av konkurrensreglerna i den omfattning det
ömsesidigt kan anses gynna båda parter. Det är också värt att nämna det ökade samarbetet under 2001
avseende bekämpningen av globala karteller. Kommissionen och det kanadensiska konkurrensverket
fortsätter också att upprätthålla en dialog om allmän konkurrenspolitik och tillämpningsfrågor av allmänt
intresse.
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BILAGA 1 (246)

EUROPEISKA KOMMISSIONENS ANMÄLNINGAR 
TILL DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNA

1.1.2001–31.12.2001

Koncentrationsärenden

¥246∂ Av sekretesskäl anges i denna förteckning endast de undersökningar eller ärenden som har offentliggjorts.

01 Ärende nr COMP/M.2291 VNU/ACNielsen

02 Ärende nr COMP/M.2256 Philips/Agilent

03 Ärende nr COMP/M.2211 Universal Studio Networks/NTL/Studio Channel

04 Ärende nr COMP/M.2271 Cargill/Agribrands

05 Ärende nr COMP/M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville

06 Ärende nr COMP/M.2312 Abbott/BASF

07 Ärende nr COMP/M.2324 Sanmina Corp.

08 Ärende nr COMP/M.2208 Chevron/Texaco

09 Ärende nr COMP/M.2302 Heinz/CSM

10 Ärende nr COMP/M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich

11 Ärende nr COMP/M.2220 General Electric/Honeywell

12 Ärende nr COMP/M.2330 Cargill/Banks

13 Ärende nr COMP/M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 Ärende nr COMP/M.2079 Raytheon/Thales

15 Ärende nr COMP/M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim

16 Ärende nr COMP/M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries

17 Ärende nr COMP/M.2275 PepsiCo/Quaker

18 Ärende nr COMP/M.2365 Schlumberger/Sema

19 Ärende nr COMP/M.2355 Dow Chemicals/Enichem Polyurethanes

20 Ärende nr COMP/M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 Ärende nr COMP/M.2312 Huntsmann International/Albright & Wilson

22 Ärende nr COMP/M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz

23 Ärende nr COMP/M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 Ärende nr COMP/M.2222 UGC/Liberty Media

25 Ärende nr COMP/M.2394 SCI Systems/Nokia Networks

26 Ärende nr COMP/M.2435 Electronic Data Systems Corp/Systematics AG
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27 Ärende nr COMP/M.2424 TYCO/CIT

28 Ärende nr COMP/M.2405 Dow Chemical Company/Ascot plc

29 Ärende nr COMP/M.2359 International Fuel Cells/SOPC (Shell)

30 Ärende nr COMP/M.2466 Sodexho/Abela (II)

31 Ärende nr COMP/M.2190 LSG/OFSI

32 Ärende nr COMP/M.2421 Continental/Temic

33 Ärende nr COMP/M.2460 IBM/Informix

34 Ärende nr COMP/M.2415 Interpublic/True North

35 Ärende nr COMP/M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP

36 Ärende nr COMP/M.2461 OM Group/DMC

37 Ärende nr COMP/M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV

38 Ärende nr COMP/M.2489 Borg Warner/Hitachi

39 Ärende nr COMP/M.2337 Nestlé/Ralston Purina

40 Ärende nr COMP/M.2480 Thomson/Carlton/JV

41 Ärende nr COMP/M.2531 SARA LEE/EARTHGRAINS

42 Ärende nr COMP/M.2534 SCI Systems/Nokia Networks

43 Ärende nr COMP/M.2517 Bristol-Myers Squibb/Du Pont

44 Ärende nr COMP/M.2509 Dow/Reichhold/JV

45 Ärende nr COMP/M.2575 LIBERTY MUTUAL/GRUPO RSA ESPANA

46 Ärende nr COMP/M.2510 Cendant/Galileo

47 Ärende nr COMP/M.2510 Anmälan på nytt – Cendant/Galileo

48 Ärende nr COMP/M.2571 Johnson Controls/Sagem

49 Ärende nr COMP/M.2549 SANMINA/SIC SYSTEMS

50 Ärende nr COMP/M.2560 APAX Europe V – A.L.P. Delaware (Förenta staterna) 
Mannesmann Plastics Machinery AG, Krauss-Maffei Corp., 
Van Dorn Demag Corp., Krauss-Maffei France, 
Netstal Maschinen AG

51 Ärende nr COMP/M.2526 GE Insurance Holdings/National Mutual Life

52 Ärende nr COMP/M.2559 USG/Deutsche Perlite

53 Ärende nr COMP/M.2505 Tyco/CR Bard

54 Ärende nr COMP/M.2584 Tyco/Sensormatic

55 Ärende nr COMP/M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA/JV

56 Ärende nr COMP/M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur

57 Ärende nr COMP/M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd/IPC Group Ltd

58 Ärende nr COMP/M.2648 KPNQWEST/GLOBAL TELESYSTEMS
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Övriga ärenden

59 Ärende nr COMP/M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé/JV

60 Ärende nr COMP/M.2562 Bertelsmann/France Loisirs

61 Ärende nr COMP/M.2651 AT&T/Concert

62 Ärende nr COMP/M.2667 Utilicorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV

63 Ärende nr COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

64 Ärende nr COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 

65 Ärende nr COMP/M.2656 Cinven/Klöckner

66 Ärende nr COMP/M.2613 ALCOA/BHP/BILLITON/JV

67 Ärende nr COMP/M.2502 CARGILL/CERESTAR

68 Ärende nr COMP/M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV

69 Ärende nr COMP/M.2642 BT/Concert

70 Ärende nr COMP/M.2637 NUTRICIA/BAXTER/2.HSC

71 Ärende nr COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the loom

01 Begäran om upplysningar

02 Begäran om upplysningar

03 Begäran om upplysningar

04 Begäran om upplysningar

05 Ärende nr COMP/38.102 PO/NSI-VeriSign Registry

06 Ärende nr COMP/38.064/F Covisint

07 Begäran om upplysningar

08 Begäran om upplysningar

09 Ärende nr COMP/37.926 Sun Microsystems/ETSI

10 Ärende nr COMP/36.213/F2 GEAE+P&W

11 Begäran om upplysningar

12 * * *

13 * * *
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BILAGA 2

DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNAS ANMÄLNINGAR 
TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1.1.2001–31.12.2001

Koncentrationsärenden

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats/PepsiCo

04 Baker Holding/Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding/Blue Circle Ind

07 Ralston Purina/Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Telecom/Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric/Honeywell

12 Philips/Marconi

13 Cargill/Cerester

14 Seagram/Pernod/Diageo

15 Stoess/Leiner Davis Gelatin

16 Weston/Unilever

17 National Dairy Holdings/Marigold

18 3D Systems Corporation

19 National Dairy Holdings/Crowley Foods, Inc.

20 Blue Circle Industries/Lafarge

21 Reuters Group/Bridge

22 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II

23 DGF STOESS

24 Dow Chemical Company/Rechhold

25 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II
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Övriga ärenden (247)

01 Delta Airlines/Air France

02 Anchor (kolkatoder)

03 *

04 USAid vattenverksprojekt (straffrättsliga böter)

05 *

06  (Monoklorättiksyra) Akzo Nobel 

07 Kol från Powder River-området 

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥247∂ Av sekretesskäl anges i denna förteckning endast de undersökningar eller ärenden som har offentliggjorts.
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BILAGA 3 (248)

EUROPEISKA KOMMISSIONENS ANMÄLNINGAR 
TILL DE KANADENSISKA MYNDIGHETERNA

1.1.2001–31.12.2001

¥248∂ Av sekretesskäl anges i denna förteckning endast de undersökningar eller ärenden som har offentliggjorts.

01 Ärende nr COMP/M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits

02 Ärende nr COMP/M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media

03 Begäran om upplysningar

04 Ärende nr COMP/M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco

05 Ärende nr COMP/M.2518 GfE/Shell Hydrogen/HQC

06 Ärende nr COMP/ * *

07 Begäran om upplysningar

08 Ärende nr COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

09 Ärende nr COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 
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BILAGA 4

DE KANADENSISKA MYNDIGHETERNAS ANMÄLNINGAR 
TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1.1.2001–31.12.2001

01 Grafit- och kolprodukter

02 Leverans och underhåll av system för efterspänning av armerad betong till Hibernia-plattformen

03 Grafit- och kolprodukter

04 General Electric/Honeywell

05 Vitaminer i bulk och sammanhörande produkter 

06 Grafit- och kolprodukter 

07 Grafit- och kolprodukter

08 Vitaminer i bulk och sammanhörande produkter

09 *
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V — TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA 
I MEDLEMSSTATERNA

Detta kapitel bygger på bidrag från medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Mer detaljerad
information om dessa myndigheters verksamhet återfinns i de nationella rapporter som de flesta av dem
utarbetar.

A — Utveckling på lagstiftningsområdet

Belgien

Den 10 augusti 2001 antogs en kunglig förordning om ändring av artikel 53 i lagen om skydd för
konkurrensen, samordnad den 1 juli 1999 (Belgiens officiella tidning, Moniteur belge, den 22 september 2001,
s. 31914). I sin tidigare lydelse gav artikel 53 konkurrensrådet behörighet att tillämpa artikel 81.1 och
artikel 82 i EG-fördraget. Innan den ovannämnda förordningen antogs hade emellertid Europeiska
kommissionen ensam behörighet att tillämpa artikel 81.3 i EG-fördraget.

Syftet med förordningen är att ändra artikel 53 för att konkurrensrådet skall kunna utöva den nya
behörighet det har fått genom förordning (EG) nr 2790/1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget
på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden, vars artikel 7 ger medlemsstaternas behöriga
myndigheter samma behörighet som kommissionen att förklara att förordningen inte skall tillämpas i
vissa angivna fall. Eftersom denna behörighet inte bara följer av artikel 81.1 och 81.2 utan även av
artikel 81.3, var det nödvändigt att ändra artikel 53 i konkurrenslagen.

Den nuvarande ordalydelsen av artikel 53 kommer även att göra det möjligt att omedelbart genomföra
reformen av förordning nr 17, som bland annat går ut på att ge de nationella konkurrensmyndigheterna
behörighet att tillämpa artikel 81.3 i EG-fördraget.

Danmark

Den danska konkurrenslagen, som senast ändrades 2000, ändrades inte år 2001.

Tyskland

Under den period som rapporten omfattar har den tyska konkurrenslagstiftningen i stort sett förblivit
oförändrad. Visserligen har mindre ändringar trätt i kraft, men dessa gäller i första hand förbättringar i
monopolkommitténs tillgång till statistiska uppgifter och den tyska konkurrensmyndighetens möjlighet
att rådfråga sakkunniga i sina undersökningar.

Åtgärderna för att underlätta monopolkommitténs tillgång till statistiska uppgifter trädde i kraft den
1 januari 2001 genom en förstärkning av § 47 i tyska konkurrenslagen (GWB). Medan de statistiska
uppgifter som kommittén hittills insamlat utgått från det enskilda företaget som uppgiftsenhet, kommer
numera företagskonstellationer i form av koncerner och andra grupper att beaktas. På så sätt skall det bli
lättare att övervaka utvecklingen mot koncentrationer inom handeln.

Till följd av övergången till euron kan kartellmyndigheterna enligt § 80.1 i konkurrenslagen få ersättning
för hela kostnaden för sakkunnigrapporter från dem som beslutet gäller. Hitintills var det högsta beloppet
100 000 tyska mark. Därigenom torde det framgent bli lättare för den tyska konkurrensmyndigheten att
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genomdriva krav på att låta konkurrenterna få tillgång till viktiga faciliteter, eftersom det just på den
punkten ofta är svårt att bevisa att ett företag förvägrar sina konkurrenter rätten att få tillgång till dess
nätverk och infrastrukturella faciliteter i enlighet med § 19.4 i tyska konkurrenslagen.

Grekland

Den grekiska konkurrenslagstiftningen (lag nr 703/77 om kontroll av monopol och oligopol och om
skydd för fri konkurrens) ändrades inte 2001.

Spanien

Framför allt kan vi peka på tre olika uppdateringar av lagstiftningen inom konkurrensområdet år 2001:

1. Lag 9/2001 av den 4 juni, genom vilken övergångsbestämmelse nr 6 i lag 54/1997 av den 27 november
om elsektorn, vissa artiklar i lag 16/1989 av den 17 juli om konkurrens, och vissa artiklar i lag 46/1998 av
den 17 december om införandet av euron (som omfattar innehållet i lagdekret 2/2001 av den 2 februari)
ändras.

Ändringarna som införs genom dessa bestämmelser rör framför allt koncentrationskontroller, till
exempel följande:

— Ett tillfälligt hävande av sektorslagstiftningen om så krävs för att de villkor som gäller för
koncentrationstransaktioner skall uppfyllas (bland annat skyldigheten att överföra viss verksamhet
eller tillgångar eller införandet av begränsningar i deltagandet) och endast medan dessa verkställs.

— Fastställande, som verkställighetsmetod, av nya påföljder för att uppfylla de villkor som gäller för
godkännande av koncentrationer. Regeringen kan ålägga tvångsböter på upp till 12 020 euro per dag
för icke uppfyllande och dessutom kan den ålägga böter för icke uppfyllande på upp till 10 % av
försäljningsvolymen.

Dessutom

— utökas kategorierna av avtal som regeringen kan godkänna genom undantagsförordningar till att
omfatta dem i vilka två eller fler företag deltar och som omfattar begränsningar i distribution och
tillhandahållande av vissa tjänster för försäljning eller återförsäljning; denna ändring görs för att
kunna integrera den nya gemenskapsförordningen om gruppundantag för vertikala begränsningar i
den nationella lagstiftningen,

— minskas mandatperioden för ordföranden och ledamöterna i konkurrensdomstolen till 5 år, som kan
förnyas en gång.

2. Lag 24/2001 av den 27 december om skatteåtgärder, administrativa åtgärder och sociala åtgärder.

Genom denna lag ges en ny utformning åt vissa artiklar i lag 16/1989 av den 17 juli om konkurrens, i
syfte att ändra konkurrensdomstolens rättsliga ställning som blir en oberoende enhet och rättssubjekt
med egen juridisk person med operativt oberoende.

Den nya juridiska ställningen som, förutom att den ger konkurrensdomstolen en större flexibilitet och
oberoende av den interna förvaltningen – vilket stämmer bättre med dess natur och uppgifter – gör det
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möjligt att öka dess egna resurser genom tillförande till den nya budgeten av femtio procent av
uppbörden av avgifter för analyser och studier av koncentrationer.

3. Lagdekret 1443/2001 av den 21 december, genom vilket lag 16/1989 av den 17 juli om konkurrens
utvecklas vad gäller kontroll av koncentrationer.

Det nya lagdekretet ersätter lagdekret 1080/1992 av den 11 september som upphävs.

Den nya förordningen uppfyller kravet på en modernisering av lagbestämmelserna vad gäller koncentra-
tionskontroller och en anpassning till de senaste årens lagförändringar (som kommenterades i de spanska
bidragen till kommissionens meddelande).

I detta syfte har man gjort ändringar av viktiga delar av förfarandet genom vilka en större smidighet,
öppenhet och klarhet angående rättsläget införs, man har infört förbättringar som erfarenheten har visat
behövs och man har också försökt anpassa lagbestämmelserna till den ekonomiska verkligheten, som
under de senaste åren har gjort att antalet koncentrationer som har undersökts av konkurrensmyn-
digheterna samt deras vikt och komplexitet har ökat.

Bland förändringarna som införs genom den nya förordningen finns följande:

— För att stärka klarhet angående rättsläget: en definition av koncentration som inbegriper den faktiska
kontrollen och tillnärmningen av beräkningen av försäljningsvolymen mot det klarare och enklare
gemenskapskriteriet. Dessutom utvecklas aspekterna som rör upphävande av koncentrationstrans-
aktionen med särskild hänvisning till uppköpserbjudanden. Vidare utvecklas samrådet i förväg och
avslutande av förfarandet genom avtal.

— För att öka insynen i systemet föreskrivs uttryckligen att meddelanden från konkurrensmyndigheten
skall offentliggöras.

— Ändring av vissa bestämmelser i lagdekretet om ordningen om offentliga uppköpserbjudanden för
att inbegripa förfarandet inför de spanska konkurrensmyndigheterna.

— Ett nytt formulär för anmälan av koncentrationer.

Frankrike

Lagen om ny ekonomisk lagstiftning (La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques) antogs av
parlamentet och trädde delvis i kraft under 2001. Lagen rör två huvudområden:

1. Bestämmelser som syftar till en striktare tillämpning av konkurrensrätten

Taket för påföljder har höjts betydligt, från 5 % av den högsta omsättning i Frankrike till 10 % av den
högsta omsättning i hela världen, före skatt, som uppnåtts under något av de räkenskapsår som avslutats
efter det räkenskapsår som föregick det som löpte då de konkurrensbegränsande förfarandena pågick.
Omsättningen kan anses vara omsättningen för den koncern som det bötfällda företaget tillhör.
Därigenom blir det möjligt att motarbeta företagens bruk att konsekvent minska omsättningen för det
företag som kommissionens förfarande rör.

Lagen om ny ekonomisk lagstiftning ger också större utredningsbefogenheter till tjänstemännen vid
DGCCRF (generaldirektoratet för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning inom ministeriet
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för ekonomi, finans och industri), så att de lättare skall kunna konstatera överträdelser redan när de håller
på att begås. De får också en nationsomfattande geografisk behörighet. Vidare kommer konkurrensrådet
hädanefter att kunna utnyttja utredare som ställs till dess förfogande av huvudföredraganden för att utföra
specifika utredningar och, på eget initiativ eller på parternas begäran, vända sig till experter.

Respekten för rätten att gå i svaromål har förstärkts, genom att det har införts en tydlig åtskillnad mellan
utredningsskedet och det dömande skedet i förfarandet inför konkurrensrådet. Lagen har införlivat
rättspraxis från kassationsdomstolen och föreskriver numera att föredragandena och huvudföre-
dragandena inte längre deltar i avgöranden av tvistiga ärenden. Ansvaret för olika åtgärder under
utredningen (att utse föredragande, översända begäran om utredning till ekonomiministern, delge
parterna meddelandet om invändningar och rapporten) kommer att läggas på huvudföredraganden och
inte, som tidigare, på konkurrensrådets ordförande. De förutsättningar under vilka konkurrensrådet kan
förordna om interimistiska åtgärder har mjukats upp på så sätt att rådet numera kan förordna om alla de
åtgärder det finner lämpliga och inte längre enbart sådana åtgärder som har begärts.

I likhet med vad som redan har införts i gemenskapsrätten och i den amerikanska konkurrenslag-
stiftningen, föreskrivs ett förfarande för gynnsam behandling av företag som bidrar till att konstatera att
förbjudna samordnade förfaranden pågår och att identifiera dess upphovsmän och som åtar sig att
upphöra med beteendet. Syftet med denna bestämmelse är att det företag som anmäler en kartell och
samarbetar med konkurrensmyndigheterna helt eller delvis skall befrias från böter.

Lagen bekräftar behovet av ett mer omfattande samarbete mellan konkurrensmyndigheterna och
föreskriver att skyldigheten att bevara affärshemligheter inte får hindra att konkurrensmyndigheterna på
begäran översänder uppgifter eller handlingar, som de redan har i sin besittning eller som de samlar in,
till kommissionen och till myndigheter i andra medlemsstater som har motsvarande befogenheter och är
bundna av samma skyldigheter i fråga om sekretess. Det föreskrivs också att konkurrensmyndigheterna
inom sina respektive behörighetsområden kan använda de uppgifter och handlingar som översänts till
dem på samma villkor som kommissionen eller de myndigheter i övriga medlemsstater som utövar
motsvarande befogenheter.

2. En öppnare och mer systematisk koncentrationskontroll

Bestämmelserna om koncentrationskontroll har omarbetats för att man skall kunna inrätta tydliga,
homogena förfaranden och följa marknadsutvecklingen och lagstiftningen i andra länder och i EU.
Förfarandet har ändrats. Det är nu obligatoriskt att anmäla koncentrationer, vilket skall ske på förhand
och har uppskjutande verkan (med möjlighet till undantag), om den sammanlagda omsättningen i hela
världen för samtliga de berörda företagen överstiger 150 miljoner euro och om den sammanlagda
omsättningen i Frankrike för minst två av de berörda företagen överstiger 15 miljoner euro.

Tidsfristerna för utredningen har förkortats från två månader till fem veckor i första etappen. Andra
etappen, som innebär ett hänskjutande till konkurrensrådet för yttrande, måste avslutas inom tre månader,
varefter ministern har fyra veckor på sig för att fatta ett definitivt beslut.

Om företag underlåter att anmäla eller lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, kan de åläggas böter
på upp till 5 % av omsättningen för juridiska personer och upp till 1,5 miljoner euro för fysiska personer.
Sedan konkurrensrådet har konstaterat att åtaganden inte har genomförts, kan ministern upphäva ett
tidigare godkännande eller förelägga företagen att vid vite genomföra åtagandena.

Reformen kommer att träda i kraft när tillämpningsförordningen har offentliggjorts, vilket förväntas ske i
början av 2002. Riktlinjer kommer att utarbetas.
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Irland

Den irländska lagstiftningen ändrades inte 2001.

I juli 2001 godkände dock den irländska regeringen ett förslag till en ny konkurrenslag (Competition
Bill), som därefter offentliggjordes av ministern för företagande, handel och sysselsättning den
21 december 2001. Den nya konkurrenslagen (Competition Act) kommer att antas i april 2002. Syftet
med lagförslaget är att konsolidera och modernisera de befintliga lagarna om konkurrens och fusioner.
Lagen kommer att ersätta lagen om kontroll av fusioner, övertagande och monopol (Mergers, Takeovers
and Monopolies (Control) Act) från 1978, konkurrenslagen (Competition Act) från 1991 och den ändrade
konkurrenslagen från 1996. Lagförslaget innehåller betydande ändringar av konkurrenslagstiftningens
uppbyggnad. Dessa ändringar är främst en följd av arbetet inom Competition and Mergers Review Group,
som utförde en omfattande översyn av det befintliga systemet under perioden september 1996 till
mars 2000. Förslaget tar också hänsyn till annan utveckling, särskilt de föreslagna ändringarna av EU:s
konkurrenslagstiftning, som kommer att påverka medlemsstaternas tillämpning av gemenskapens
konkurrenslagstiftning betydligt.

Kopior av lagförslaget kan erhållas från Government Publications Sales Office, Dublin 2.

Italien

Lag nr 57/2001 av den 5 mars 2001 om öppnande och avreglering av marknader ändrar artikel 8.2 i lag
nr 287/1990 (regler om skydd för konkurrensen och marknaden) genom att lägga till de nya
punkterna 2 a–d. De nya bestämmelserna rör verksamheten inom företag som med stöd av lagen
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller som har monopol på marknaden. Enligt
punkt 2 a måste sådana företag på egen bekostnad delas upp om de avser driva verksamhet på olika
marknader. Enligt punkt 2 b skall konkurrensmyndigheten underrättas på förhand om en kontrollerande
andel förvärvas i företag som redan är verksamma på olika marknader eller om ett nytt företag bildas.
Enligt punkt 2 c får sådana företag inte diskriminera när de levererar varor eller tjänster till företag som är
verksamma på olika marknader om de kontrollerar dessa företag eller har andra intressen i dem. Detta
gäller även information som de har exklusiv tillgång till i den mening som avses i punkt 2. Sådana företag
måste hålla de aktuella varorna eller tjänsterna tillgängliga för konkurrenter på jämförbara villkor.
Slutligen anges i punkt 2 d att konkurrensmyndigheten i fråga om 2 a, 2 b och 2 c, har de utredningsbefo-
genheter som anges i artikel 14 i lag nr 287/90 och att företag som bryter mot artiklarna 2 och 3 omfattas
av bestämmelserna och påföljderna i artikel 15 i den lagen. I punkt 2 e anges att konkurrensmyndigheten
får ålägga böter om högst 100 miljoner italienska lire om skyldigheten till förhandsanmälan inte följs.

Genom lag nr 57/2001 ändrades också artikel 15 i lag nr 287/90 genom att det infördes en ny regel om
beräkning av böter för brott mot artiklarna 2 och 3 i lagen. I synnerhet avskaffas minimibeloppet för böter
och begränsningarna i fråga om omsättning för de produkter som det konkurrensbegränsande beteendet
eller den dominerande ställningen avser. Enligt de nya reglerna skall konkurrensmyndigheten i
tillämpliga fall ålägga böter om högst 10 % av företagets omsättning under det senaste räkenskapsår som
avslutats före anmälan.

Slutligen ändrades genom lag nr 57/2001 artikel 9.3 i lag nr 192/1998 (”regler för underentreprenad inom
tillverkningsindustrin”). Den ändrade artikeln, som förbjuder missbruk av finansiellt beroende, ger
konkurrensmyndigheten möjlighet att utreda, bedöma och bötfälla företag som missbrukar ett finansiellt
beroende vid sina affärsrelationer med ett eller flera andra företag, om ett sådant missbruk påverkar
konkurrensen och marknaden.
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Luxemburg

Ekonomiministeriet har utarbetat ett lagförslag om omarbetning av den ändrade lagen av den
17 juni 1990 om konkurrensbegränsande affärspraxis. Lagförslaget planeras genomgå de olika lagstift-
ningsinstanserna under första halvåret 2002.

Nederländerna

Själva konkurrenslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1998, ändrades inte under 2001.

Genom följdlagstiftning (ett regeringsbeslut) ändrades den 28 september 2001 de nationella
tröskelvärden för omsättning som den nederländska konkurrensmyndigheten tillämpar på nederländska
koncentrationer, från 30 miljoner gulden till 30 miljoner euro.

Vidare antog det nederländska parlamentet under 2001 en lag om persontransport. Den lagen ger
konkurrensmyndigheten i uppgift att övervaka konkurrensen inom persontransportsektorn i
Nederländerna.

Den nederländska regeringen lade under 2001 fram ett lagförslag för parlamentet som går ut på att
konkurrensmyndigheten skall vara mera avskild från ekonomiministeriet. Därigenom minskas
ekonomiministerns politiska inflytande i enskilda ärenden som handläggs av konkurrensmyndigheten. I
lagförslaget anges också att tjänsten för tillsyn och rättstillämpning på energiområdet skall vara en
organisatorisk enhet inom den självständiga tillsynsmyndigheten för konkurrens. Dessutom omvandlas
med stöd av lagförslaget konkurrensmyndigheten från ett ämbetsverk med en enda generaldirektör inom
ekonomiministeriet till ett oberoende förvaltningsråd med tre ledamöter, varav en är ordförande.

Det nederländska kabinettet beslutade även under 2001 att tillsynsmyndigheten för telekommunikationer
och postväsendet bör integreras med konkurrensmyndigheten från och med 2005.

Österrike

I och med 2000 års tillägg till 1998 års lag om elmarknaden och dess organisation genomfördes en
fullständig liberalisering per den 1 oktober 2001. Numera finns tre elektricitetsmyndigheter:

— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (”närings- och arbetsmarknadsdepartementet”) är den
högsta ansvariga myndigheten för elektricitetsfrågor. Vid sidan av tillsynsrättigheter och
förvaltningen av statens andelar i E-Control har myndigheten framför allt behörighet att ställa ut
direktiv för E-Control.

— Den nya regleringsmyndigheten, Elektrizitäts-Control GmbH, som grundades den 15 mars 2001 har
till följd av liberaliseringen av den österrikiska elmarknaden övertagit omfattande uppgifter. Vid
sidan av kontroll-, tillsyns- och regleringsfunktioner kontrollerar den också att miljömålen efterlevs,
organiserar utbetalningen av ersättning mellan kraftbolagen, verkställer bestämmelserna om icke
återvinningsbara kostnader och upprättar elstatistik. Bland annat kontrollerades kraftbolagens
avgifter under 2001 och korrigerades om de var orimligt höga, reglerades elimporten från tredje land
och övervakades tillträdet till elnätet.

— Den likaledes nyinrättade Elektrizitäts-Control Kommission är en domstolsliknande myndighet,
varför den inte är bunden av några direktiv. Vid sidan av sin funktion som appellationsmyndighet för
beslut som fattats av E-Control fastställer den framför allt systemanvändningstarifferna, beslutar om
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förbud mot tillträde till nätet, godkänner de allmänna villkoren för kraftbolagen och bilägger tvister
mellan marknadsaktörer.

Portugal

Den portugisiska konkurrenslagstiftningen har varit oförändrad sedan lagdekret nr 371/93 av den
29 oktober 1993 trädde i kraft.

Finland

Med stöd av lagen den 28 december 2001 om marknadsdomstolen (1527/2001) och lagen den
28 december 2001 om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001), skall den nya
marknadsdomstolen påbörja sin verksamhet i mars 2002.

Den nya domstolen kommer att ta över ansvaret för de frågor som förut ingick i konkurrensrådets
ansvarsområde. Domstolens uppgift kommer att vara att fatta beslut om rekommendationer från
konkurrensverket om att undanröja konkurrensbegränsningar och förbjuda koncentrationer.

Domstolen kommer att ledas av en överdomare som ordförande och den kommer att ha fyra övriga
domare som ledamöter. Fyra sekreterare kommer att delta i arbetet med att förbereda beslut och
ytterligare 1–3 ledamöter kommer att delta i konkurrensförfaranden på deltid som experter. Domstolen
kommer att arbeta i avdelningar.

Domstolens beslut i konkurrensfrågor kommer att kunna överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.
Inrättandet av den nya marknadsdomstolen kommer inte att påverka konkurrensverkets befogenheter.

Sverige

Sedan den 1 januari 2001 har konkurrensverket behörighet att direkt tillämpa artikel 81.1 och artikel 82 i
EG-fördraget om förbud mot konkurrensbegränsande förfaranden och missbruk av en dominerande
ställning. Konkurrensverket har också fått behörighet att bevilja icke-ingripandebesked enligt artiklarna
81 och 82 i ärenden som har särskild betydelse för Sverige.

Regeringen beslutade under året om två nya gruppundantagsförordningar, en för specialiseringsavtal och
en för avtal mellan två eller flera företag om villkor för gemensam forskning och utveckling.
Gruppundantagsförordningarna, som i stort sett motsvarar dem som finns i EG-lagstiftningen, ersätter de
tidigare undantagsförordningarna om specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. De
trädde i kraft den 1 juli 2001 och kommer att gälla till utgången av december 2010.

År 2000 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare som skulle överväga hur konkurrenslag-
stiftningen kunde effektiviseras. Kartellbekämpningsutredningen lade fram sitt betänkande
(SOU 2001:74) hösten 2001 och föreslog bland annat regler om befrielse från eller nedsättning av böter i
kartellärenden och om sekretesskydd för anmälande parter och uppgiftslämnare under utredningen av
överträdelser av förbud. Kartellbekämpningsutredningen anser att informationsutbyte mellan nationella
konkurrensmyndigheter befrämjar en effektiv konkurrensövervakning. Utredningen föreslår att
konkurrensverket skall ges möjlighet att bistå andra konkurrensmyndigheter med att inhämta information
och genomföra undersökningar. Det föreslås dock inte att överträdelser av konkurrenslagstiftningen skall
kriminaliseras.
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Förenade kungariket

I juli 2001 publicerade regeringen en vitbok med titeln ”Productivity and Enterprise: A World Class
Competition Regime” (CM 5233, ISBN 010 152332), som innehöll omfattande förslag till reform av
konkurrenssystemet, även av utredningar av koncentrationer och monopol. Vitboken följdes av
lagförslaget ”Enterprise Bill”, som kommer att läggas fram för parlamentet i början av 2002. Förslaget
går bland annat ut på att de oberoende konkurrensmyndigheterna (Office of Fair Trading och Competition
Commission) skall ansvara för flertalet beslut om koncentrationer och monopol, i stället för att ansvaret
som nu ligger på handels- och industriministern. Ministern skall fortsätta att besluta i några undantagsfall
av ärenden som ger upphov till vissa på förhand definierade frågor av allmänt intresse. Handels- och
industriministern har tillkännagett att han i väntan på den nya lagstiftningen förutom under exceptionella
omständigheter kommer att rätta sig efter Office of Fair Tradings generaldirektörs yttrande om huruvida
koncentrationsärenden skall hänskjutas till Competition Commission eller inte.

Lagförslaget innehåller även förslag om att införa straffrättsliga påföljder mot privatpersoner som deltar i
särskilt allvarliga karteller.

B — De nationella myndigheternas tillämpning 
av gemenskapens konkurrensregler (249)

Tyskland

1. Under den period som rapporten omfattar har den tyska konkurrensmyndigheten tillämpat EU:s
konkurrensbestämmelser i tre förfaranden:

a) I slutet av år 2000 beslöt sjukkassornas paraplyorganisationer att gemensamt ändra de fasta
ersättningsbeloppen för vissa läkemedel. Konkurrensmyndigheten hävdade att det vore oförenligt
med artikel 81 i EG-fördraget om paraplyorganisationerna fattade ett bindande beslut i frågan.
Åtgärden övergavs senare, eftersom dessa organisationer avstod från att fastställa något belopp efter
det att regeringen förklarat att den låste ersättningsbeloppen genom ett regeringsbeslut (se även
förhandsbeslutet i Bundesgerichtshof (tyska högsta domstolen) av den 3 juli 2001).

b) Efter ett klagomål från en återförsäljare prövar konkurrensmyndigheten för närvarande om de
områdesskyddsklausuler som en tillverkare av sopmaskiner och dennes handlare avtalat innebär en
överträdelse av artikel 81 i EG-fördraget eller om de omfattas av gruppundantagsförordning
nr 2790/99.

c) Ännu ett förfarande för att kontrollera om vertikala leveransavtal är förenliga med artikel 81 i EG-
fördraget och gruppundantagsförordning nr 2790/99 inleddes på grund av ett klagomål om
varaktigheten för den köpförbindelse som avtalats mellan vissa bryggerier och krögare i
ölleveransavtal.

2. Under den period som rapporten omfattar har följande beslut som rör EU:s konkurrensbestämmelser
fattats av Bundesgerichtshof respektive Kammergericht i Berlin:

¥249∂ I bilagan anges vilka nationella konkurrensmyndigheter som har behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget. I detta avsnitt redogörs även för avgöranden från domstolar som ansvarar för att avgöra om de nationella
konkurrensmyndigheternas beslut är lagenliga.
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a) I förfarandet mot Scandlines Deutschland GmbH godkände Bundesgerichtshof den 8 maj 2001
konkurrensmyndighetens beslut om att inte bevilja prövning. Därpå lämnade konkurrensmyn-
digheten in en anmälan till domstolen. Genom ett beslut av den 21 december 1999 hade Scandlines
enligt § 19.4 fjärde stycket i tyska konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget förbjudits att
förvägra två konkurrerande färjerederier rätten att utnyttja infrastrukturen i Puttgardens hamn mot
erläggande av skälig avgift. Oberlandesgericht i Düsseldorf upphävde beslutet den 2 augusti 2000 på
grund av dess bristande precision.

b) Konkurrensmyndighetens beslut om att förbjuda samarbetet mellan Nordzucker AG och Union
Zucker Südhannover GmbH upphävdes av Kammergericht i Berlin den 10 oktober 2001. Konkur-
rensmyndigheten kommer inte att överklaga. Samarbetet i fråga om gemensam marknadsföring av
betsocker förbjöds på grund av den marknadsdominerande ställning som intogs av det gemensamma
företaget Nordzucker GmbH & Co. KG. Beslutet fattades den 18 mars 1999 med hänvisning till
artikel 85.1 i EG-fördraget och § 1 tillsammans med § 28.1 första meningen och § 28.4 tillsammans
med § 12.1 i tyska konkurrenslagen.

Grekland

I augusti 2001 fattade den grekiska konkurrenskommissionen ett beslut om de klagomål som 16 samman-
slutningar av apotekare hade lämnat in mot GlaxoWellcome AEBE för att få till stånd ett förbudsföre-
läggande mot företaget (beslut 193/III/2001). Beslutet fattades enligt avsnitt 2 i lag nr 703/77 jämfört med
artikel 82 c i EG-fördraget.

Sakförhållandena i ärendet visade att GlaxoWellcome AEBE mellan den 6 november 2000 och den
22 februari 2001 ensidigt hade beslutat att sluta leverera de patenterade läkemedlen Imigran (mot
migrän), Lamictal (mot epilepsi) och Serevent (mot astma) till alla sammanslutningar av apotekare och
alla läkemedelsgrossister. Samtidigt började företaget sälja dessa produkter direkt till grekiska apotek.

Företaget hävdade att det hade fattat sitt beslut mot bakgrund av att dess moderbolag GlaxoWellcome plc
(numera GlaxoSmithKline) hade skurit ner på de tillgängliga kvantiteterna av medicinerna i fråga och på
grund av att företaget hade fått kännedom om att det rådde en ständig och växande brist på medicinerna
på den inhemska marknaden (vilket företaget hade fått klagomål om). Problemet berodde på att vissa
läkemedelsgrossister ägnade sig åt storskalig parallellexport, vilket ledde till att behoven på den
inhemska marknaden inte kunde täckas.

Konkurrenskommissionen fann i sitt beslut att företaget hade en dominerande ställning på den inhemska
marknaden med anledning av a) att företaget stod för en så stor andel av de aktuella läkemedlen och då
vissa av läkemedlen inte ansågs ha något substitut, åtminstone inte för vissa patientgrupper, b) att
företaget är ensam leverantör av läkemedlen på den inhemska marknaden, c) företagets starka finansiella
ställning och d) den stora efterfrågan på produkterna på den europeiska marknaden.

Konkurrenskommissionen betraktade vidare det anklagade företaget och dess moderbolag som en enda
ekonomisk enhet och fann att deras gemensamma uppträdande utgör ett missbruk som kan påverka
handeln inom gemenskapen. I synnerhet utgör företagets och dess moderbolags vägran att utföra
beställningarna från apotekarsammanslutningarna och läkemedelsgrossisterna en överträdelse av
artikel 82 b i EG-fördraget och avsnitt 2 i lag nr 703/77, eftersom den begränsar tillgängligheten av
läkemedlen till skada för konsumenter, både i Grekland – där det med hänsyn till säljvägran till de
ovannämnda sammanslutningarna antogs att läkemedelsleveranserna tog betydligt längre tid än enligt det
tidigare systemet – och i de medlemsstater som läkemedlen exporterades till från Grekland, där
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konsumenterna kunde köpa de parallellimporterade läkemedlen till lägre priser än de normala priserna på
den lokala marknaden.

Förutom att företaget inte kunde lägga fram några bevis för att moderbolaget hade minskat sin budget för
forskning och utveckling på grund av parallellimport och för de påstådda problemen på den grekiska
marknaden, finner konkurrenskommissionen att företagets ovan beskrivna beteende under alla
omständigheter går utöver vad som är nödvändigt för att skydda sina egna och moderbolagets berättigade
intressen.

I beslutet åläggs företaget – tills vidare och i avvaktan på det slutliga beslutet – att utföra alla eventuella
beställningar av de tre läkemedlen från de sammanslutningar som gav in klagomålet, utan några
kvantitetsbegränsningar. Detta förbudsföreläggande gäller automatiskt alla typer av apotekarsamman-
slutningar och läkemedelsföretag (grossister), även här utan kvantitetsbegränsningar. I beslutet anges
vidare att företaget kommer att ådömas böter på en miljoner grekiska drakmer för varje dag det
underlåter att följa beslutet.

Frankrike

1. Karteller och missbruk av dominerande ställning

På kartellområdet tillämpade det franska konkurrensrådet gemenskapsrätten i endast två ärenden. Ett
beslut rörde ett klagomål med en begäran om interimistiska åtgärder från företaget Pharmadex TMC, en
grossist som exporterar läkemedel till Storbritannien och Skandinavien, på grund av att företaget utsatts
för säljvägran från Lilly France och Pfizer. I sitt beslut i fråga om begäran om interimistiska åtgärder,
ansåg konkurrensrådet att artikel 81 i EG-fördraget inte var tillämplig, eftersom det inte hade lagts fram
några som helst bevis för en kartell mellan Lilly France eller Pfizer och deras grossister som hade till
syfte att inte leverera läkemedel till klaganden. Konkurrensrådet uteslöt inte att Pharmadex hade utsatts
för ett missbruk av en dominerande ställning, en fråga som skall utredas vidare, men avslog begäran om
interimistiska åtgärder.

I ett beslut om affärspraxis på marknaden för bedövningsmedel ansåg konkurrensrådet att företaget
Abbott hade brutit mot artikel L 420-2 i handelslagen och artikel 82 i EG-fördraget genom att införa
lojalitetsrabatter för att förmå köparna att inte vända sig till en ny leverantör som gått in på marknaden.

En spansk researrangör hade inför konkurrensrådet ifrågasatt de system som Fifa (Internationella
fotbollsfederationen) och CFO (den franska organisationskommittén för fotbolls-VM) hade använt vid
försäljningen av biljetter till fotbolls-VM. Konkurrensrådet ansåg att det inte var fastställt att de båda
organisationerna hade överträtt artikel 82 i EG-fördraget och artikel L 420-2 i handelslagen.
Appellationsdomstolen i Paris bekräftade detta beslut i en dom av den 30 oktober 2001. Domstolen ansåg
att Fifa och CFO hade en dominerande ställning på marknaden för biljettförsäljning till fotbolls-VM när
det gällde turistpaket, men att det inte hade lagts fram några bevis för att de hade missbrukat denna
ställning.

2. Koncentrationer

De franska myndigheterna framställde i slutet av året en begäran om tillämpning av artikel 9 i koncentra-
tionsförordningen i fråga om koncentrationen mellan SEB och Moulinex. Kommissionen hänsköt den
franska delen av ärendet till de franska myndigheterna och godkände övriga delar av transaktionen på
vissa villkor i januari 2002.
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Italien

1. Under 2001 avslutade den italienska konkurrensmyndigheten sin undersökning enligt artikel 82 i EG-
fördraget i ärendet Assoviaggi/Alitalia. Myndigheten konstaterade att Alitalia hade överträtt artikel 82 i
fördraget genom att missbruka sin dominerande ställning på marknaden för resebyråtjänster för flygresor.
Missbruket bestod i att Alitalia tillämpade lojalitetssystem för resebyråer. Närmare bestämt rörde
utredningen Alitalias praxis att ge resebyråer incitament att distribuera Alitalias biljetter, vilka beräknades
på grundval av om resebyråerna hade uppnått vissa försäljningsmål och inte på deras totala försäljning.
Myndigheten konstaterade att Alitalias metoder utgjorde en överträdelse av artikel 82.1 b och c i fördraget.
Konkurrensmyndigheten ansåg att det var fråga om en allvarlig överträdelse, eftersom den begränsade
fördelarna av den avreglering av lufttransportsektorn som äger rum inom gemenskapen, och ålade
Alitalia böter om 51 998 000 000 italienska lire (1,3 % av Alitalias omsättning från passagerartransport
till och från Italien). Alitalia ålades också att upphöra med den praxis som snedvrider konkurrensen och
att ge in en rapport om vilka åtgärder företaget vidtar för att upphöra med de identifierade
överträdelserna.

2. Konkurrensmyndigheten inledde också två nya förfaranden enligt gemenskapens konkurrensrätt under
året. Handläggningen pågår fortfarande. Ärendet Blugas Snam rör företagen Snam SpA:s och Snam Rete
Gas SpA:s eventuella överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget inom sektorn för försäljning och transport
av gas. Snam har 87 % av den relevanta marknaden och Snam Rete Gas har ca 97 % av de nationella
transportnäten. Den eventuella överträdelsen avser tilldelning av transportkapacitet i det nationella
gasnätet (RNG) i importledet, där i synnerhet operatörer som även är gaskunder (Snam och företag som
köper gas av Snam) ges prioriterad tillgång till RNG till skada för oberoende operatörer som köper in gas
av tredje man.

Undersökningen i ärendet International Mail Express Italy/Poste Italiane rör ett påstått missbruk av en
dominerande ställning enligt artikel 82 i EG-fördraget från Poste Italianes sida. Det påstås att Poste
Italiane stoppar post som kommer från utlandet och avbryter vidarebefordran av den och att företaget
ställer krav på de italienska mellanhänderna eller kunderna, som redan har betalat för tjänsten hos
postkontoret i avsändarlandet, att betala en särskilt stor avgift för leverans till adressaten. Grunden för
klagomålen är att enligt gällande internationella avtal får offentliga postoperatörer i de olika länderna, när
det gäller stora mängder post från utlandet, ta ut en avgift som skall fastställas enligt kriterier i
internationella avtal, men de får aldrig stoppa försändelser från utlandet. Enligt internationella avtal som
undertecknats av Poste Italiane måste dessutom den offentliga postoperatören i mottagarlandet begära
betalning av avgifterna för vidarebefordran och leverans från postoperatören i avsändarlandet och inte
direkt från kunderna.

3. Genom dom nr 7433/2001 avslog Lazios regionala förvaltningsdomstol Telepiù SpA:s ansökan om
ogiltigförklaring av konkurrensmyndighetens beslut nr 8386/2000 i ärendet Stream/Telepiù, där
konkurrensmyndigheten funnit att Telepiù hade överträtt artikel 82 i fördraget.

Luxemburg

Under 2001 avgav kommissionen för konkurrensbegränsande handelsförfaranden (CPCR) ett yttrande i
ett ärende som rörde metoder på marknaden för värdering av bilar som påstods strida mot den ändrade
lagen av den 17 juni 1970. I sitt yttrande rekommenderade CPCR ministern att avsluta ärendet, eftersom
någon överträdelse inte kunnat konstateras. Ett annat ärende om ett luxemburgskt företags påstådda
missbruk av en dominerande ställning på området för bankkortsavgifter håller fortfarande på att
undersökas vid CPCR.
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Nederländerna

1. Ärendet Ruhrkohle-Hoogovens rörde en begäran om ogiltigförklaring av ett avtal mellan företagen
Ruhrkohle och Hoogovens. Det bedömdes att avtalet inte stred mot artikel 6 i konkurrenslagen men
däremot mot artikel 81.1 i EG-fördraget. Ruhrkohle överklagade detta beslut till generaldirektören för
den nederländska konkurrensmyndigheten (NMa). Generaldirektören bedömde att det aktuella avtalet
inte ”huvudsakligen har verkningar i” men däremot ”har ett nära samband med” det nederländska
territoriet. Generaldirektören kom således till slutsatsen att han inte var rätt instans för att tillämpa
artikel 81.1 i EG-fördraget. Generaldirektören gjorde dock den preliminära bedömningen att det inte var
fråga om en överträdelse av artikel 81.1 i fördraget.

2. Enligt den nederländska konkurrenslagstiftningen har gemenskapens gruppundantagsförordningar
direkt effekt. Därmed kan avtal som inte påverkar handeln mellan EU:s medlemsstater (negativt)
omfattas av något av gemenskapens gruppundantag. Om generaldirektören för NMa emellertid anser att
tillämpligheten av ett sådant gruppundantag på nationella avtal får skadliga följder för den nationella
konkurrensen, kan han förklara att den aktuella gruppundantagsförordningen inte skall tillämpas. I
december 2001 tillkännagav generaldirektören sin avsikt att förklara förordning (EG) nr 2790/1999 om
vertikala avtal icke tillämplig avseende Nederländernas fem största oljebolags så kallade stödsystem.

3. Avgörande vid Rotterdams distriktsdomstol av den 21 juni 2001 i mål Essent N.V. mot generaldi-
rektören för NMa

Målet rör ett konkurrensrättsligt beslut angående en koncentration på den nederländska marknaden för
kompostering av grönsaks-, frukt- och trädgårdsavfall och de villkor på vilka koncentrationen hade
godkänts. Med anledning av Essent N.V:s påstående om att generaldirektören för NMa oriktigt hade
underlåtit att fastställa om det även var fråga om en märkbar påverkan på konkurrensen, anförde
domstolen att det varken i gemenskapens praxis eller i doktrinen ges något entydigt svar på frågan om
huruvida kravet på en märkbar påverkan på konkurrensen har en självständig betydelse utöver kravet på
en dominerande ställning. Det förefaller dock som om en integrerad bedömning i princip bör göras.
Konstaterandet av att en koncentration skapar eller förstärker en dominerande ställning är därmed i regel
tillräckligt för att kraven i artikel 2 i förordning nr 4064/89/EEG skall vara uppfyllda, förutom under
exceptionella omständigheter, t.ex. om det är fråga om ett minimalt eller mycket tidsbegränsat negativt
inflytande på konkurrensen. Det förelåg dock inga sådana exceptionella omständigheter i målet.

4. Beslut av ordföranden för Rotterdams distriktsdomstol av den 12 oktober 2001 i mål Vereniging
Belangen Behartiging Schildersbedrijven c.s. (VBBS) mot generaldirektören för NMa

Ordföranden beslutade att avtalen, såvitt de syftar till att motverka hemförsäljning, har till syfte att
begränsa konkurrensen, med hänsyn till Europeiska kommissionens överväganden i ärendet SPO
(EGT L 92, 7.4.1992, s. 1). Mot bakgrund av förstainstansrättens dom av den 18 september 2001
(mål T-112/99, Métropole) ansåg ordföranden att avvägningen mellan positiva och negativa följder för
konkurrensen bör göras inom ramen för artikel 81.3 i EG-fördraget respektive artikel 17 i
konkurrenslagen.

5. Avgörande vid Rotterdams distriktsdomstol av den 23 oktober 2001, Vereniging Centrale Organisatie
voor de Vleesgroothandel (COV) mot generaldirektören för NMa

Domstolen ansåg att avtalen hade till syfte att begränsa konkurrensen eftersom både COV:s
rekommenderade viktrabatter för slaktgrisar och COV:s rekommenderade rabatter för galtar utgjorde en
form av horisontell prisbindning. Oavsett om gemensamt fastställda priser faktiskt tillämpas av alla



TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 365

KONK. RAP. 2001

medlemmar i en företagssammanslutning eller inte, ger de företagen möjlighet att med relativt stor
säkerhet förutse konkurrenternas prispolitik och därmed anpassa sitt beteende på marknaden därefter.
Som en följd av detta minskar priskonkurrensen. Med hänsyn till förstainstansrättens dom av den 18
september 2001 (mål T-112/99, Métropole) bedömde domstolen att avvägningen mellan positiva och
negativa följder för konkurrensen bör göras inom ramen för artikel 81.3 i EG-fördraget respektive artikel
17 i konkurrenslagen.

Finland

1. Metsäliitto/Vapo

I december 2000 anmälde Metsäliitto Osuuskunta till Europeiska kommissionen en koncentration genom
vilken Metsäliitto köpte en tredjedel av aktierna i Vapo Oy av finska staten. I januari 2001 begärde
konkurrensverket att kommissionen i enlighet med artikel 9 i koncentrationsförordningen skulle
hänskjuta en del av ärendet till konkurrensverket för utredning. Kommissionen fattade beslut om begäran
i februari 2001 och hänsköt de delar av ärendet som gällde marknaderna för träbaserat bränsle och torv
till konkurrensverket (se kommissionens pressmeddelande IP/01/183). I mars 2001 godkände
konkurrensverket affären mellan Metsäliitto och Vapo på vissa villkor.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

I december 2001 fattade konkurrensrådet ett beslut i ett ärende om roamingavgifter. Företaget Telia Finland
Oy, som är verksamt i Finland, ansåg att konkurrenterna Sonera Oy och Radiolinja Oy hade erbjudit Telia
roamingtjänster på sämre villkor än de givit t.ex. utländska företag för telekomtjänster eller sina egna
interna företag för telekomtjänster. Telia ansåg att Sonera, antingen ensamt eller tillsammans med
Radiolinja, hade en dominerande ställning på marknaden för landsomfattande tillträde till mobilnätet.

Konkurrensrådet ansåg att man vid tillämpningen av den finska lagen om konkurrensbegränsande
förfaranden även borde beakta kommissionens praxis från tillämpningen av artikel 82 och begärde därför ett
yttrande i frågan från kommissionens generaldirektorat för konkurrens. Slutligen kom konkurrensrådet fram
till att Sonera inte hade en dominerande ställning på marknaden för landsomfattande tillträde till mobilnätet,
varken ensamt eller tillsammans med Radiolinja. Konkurrensrådet återförvisade trots detta ärendet till
konkurrensverket, för att detta skulle fastställa i vilken omfattning Soneras prissättning för roamingtjänster
på något annat sätt kunde hindra eller avhålla konkurrenter från att gå in på marknaden.

3. Ajasto

Högsta förvaltningsdomstolen prövade ett överklagande som lämnats in av Ajasto Oy, som är verksamt
på marknaden för almanackor. Överklagandet rörde ett beslut av konkurrensrådet om att ålägga företaget
böter om ca 337 000 euro.

Ajasto yrkade att konkurrensrådets beslut skulle ogiltigförklaras på den grunden att det byggde på fel
lagstiftning, eftersom ärendet enligt företagets mening skulle ha handlagts enligt EG:s konkurrensregler
och inte nationell lag. Ajasto hävdade att företagets verksamhet skulle ha bedömts mildare om EG:s
konkurrensregler hade tillämpats i ärendet. Företaget yrkade vidare att högsta förvaltningsdomstolen
skulle begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen i enlighet med artikel 234 i EG-fördraget.

Högsta förvaltningsdomstolen fällde sitt avgörande i augusti 2001. Domstolen ansåg att det varit
godtagbart att tillämpa nationell konkurrenslagstiftning i ärendet, eftersom tillämpningen av den
nationella lagen inte äventyrade en enhetlig tillämpning av EG:s konkurrenslagstiftning. Domstolen



366  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 2001

bedömde vidare att ärendet inte gav upphov till någon tolkningsfråga som kunde motivera ett förhands-
avgörande från EG-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen ogillade Ajastos överklagande och
fastställde de ålagda böterna.

4. Skogskartellen

I december 2001 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen ett ärende om en skogskartell. Under 2001 hade
konkurrensverket rekommenderat att landets tre största skogsföretag skulle bötfällas, nämligen
Metsäliitto, Stora Enso och UPM-Kymmene. Enligt konkurrensverket hade företagen ägnat sig åt
prissamarbete och uppdelning av leveranskällor på marknaden för rundvirke i strid med den finska lagen
om konkurrensbegränsningar. Företagen hade handlat på ett sätt som begränsade konkurrensen bland
annat genom att utbyta information med varandra. Konkurrensverket rekommenderade att vart och ett av
företagen skulle åläggas böter om 3,36 miljoner euro.

Konkurrensrådet fastställde konkurrensverkets ståndpunkt i fråga om förbjuden priskonkurrens och
uppdelning av leveranskällor, men sänkte böterna till 1,68 miljoner euro per företag.

Företagen överklagade till högsta förvaltningsdomstolen, som sänkte böterna ytterligare, till
504 000 euro per företag, dvs. ungefär en sjundedel av vad konkurrensverket hade rekommenderat.
Enligt den finska lagen om konkurrensbegränsande samverkan kan högst 673 000 euro ådömas för
konkurrensbegränsande samverkan. Ett högre belopp får ådömas om det är motiverat av det konkurrens-
begränsande förfarandets art eller av andra skäl. Under alla omständigheter får bötesbeloppet inte
överstiga 10 % av omsättningen för varje part eller kartell som deltar i förfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det i det aktuella ärendet inte fanns några skäl att överstiga den
normala högsta gränsen på 673 000 euro och att bötesbeloppet därför skulle sänkas. Domstolen
motiverade sänkningen med att det förbjudna informationsutbytet mellan de skogsföretag som köper in
rundvirke i stor utsträckning hade ägt rum på uppmaning av och i närvaro av motparterna, dvs. säljarna
av rundvirke. Förfarandet befanns också vara regionalt begränsat och även innehålla aspekter som enligt
högsta förvaltningsdomstolen hade gynnsamma effekter på handeln med rundvirke.

Konkurrensmyndigheterna i Belgien, Danmark, Spanien, Irland, Österrike, Portugal, Sverige och Förenade
kungariket har inte rapporterat om någon tillämpning av artikel 81.1 och artikel 82 i EG-fördraget.

C — Nationella domstolars tillämpning av gemenskapens 
konkurrensregler (250)

Tyskland

1. LG (”Landesgericht”) Köln, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Köln mot Deutsche Telekom AG, Bonn

Käranden reser inget skadestånds- eller ersättningskrav på grund av alltför höga konsumentavgifter
som svaranden tagit ut för sammankopplingstjänster, eftersom avgifterna var tillåtna (§ 823.2 i BGB
tillsammans med artikel 82 i EG-fördraget; §§ 40, 39 och 29.1 i TKG).

¥250∂ I detta avsnitt tas inte upp avgöranden från domstolar som ansvarar för att avgöra om de nationella
konkurrensmyndigheternas beslut är lagenliga. Sådana avgöranden togs upp i föregående avsnitt om de nationella
myndigheternas tillämpning av gemenskapens konkurrensregler.
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2. LG Köln, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn mot Deutsche Telekom AG, Bonn

Käranden reser inget skadestånds- eller ersättningskrav på grund av förment alltför höga
konsumentavgifter som svaranden tagit ut för sammankopplingstjänster, eftersom staten tillåtit
avgifterna (artikel 82 i EG-fördraget; § 823.2 tillsammans med §§ 40, 39 och 29.1 i TKG; § 812.1
första stycket i BGB).

3. OLG (Oberlandesgericht) München, 18.1.2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH, München mot Riegele KG, Augsburg

Avtalet om dryckesleveranser med exklusivitetskrav mellan de båda parterna utgör inte någon
överträdelse mot artikel 81.1 i EG-fördraget (KOM C 121/2; gruppundantagsförordningen 1984/83).

4. LG Leipzig, 26.1.2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG, Dresden mot Stadtwerke Görlitz AG, Görlitz

Ett långfristigt elleveransavtal med 70 % inköpsplikt är inte ogiltigt (§§ 1,20 GWB (tyska
konkurrenslagen), artikel 81 i EG-fördraget; § 9 i AGBGB).

5. LG Köln, 21.2.2001, 28 O (Kart.) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer, Köln m.fl. mot AOK-Bundesverband, Bonn m.fl.

Klaganden reser inte något krav på förbud mot genomförandet av de avtal som svaranden på
grundval av förordningen om genomsnittliga medicinpriser ingått med Deutscher-Apotheker-
Verband e.V. om apotekens inköpspriser för cytostatika (§ 5.4 och 5 i AMPreisVO, artikel 81.1 i EG-
fördraget; §1 UWG).

6. BGH, 6.3.2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hamburg mot BKartA

Inget krav på att den tyska konkurrensmyndigheten skall sköta den decentraliserade tillämpningen
av den europeiska kartellagstiftningen (§§ 32,50 GWB; artikel 3.1 i förordning 17/62; artikel 10 i
EG-fördraget).

7. LG Düsseldorf, 22.3.2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center, Inc., New York, Förenta staterna mot Octopharma AG, Ziegelbrücke,
Schweiz m.fl.

Käranden reser inte något krav på att ett enligt tysk lagstiftning formellt ogiltigt licensavtal på nytt
skall undertecknas enligt lagstiftningen i Schweiz eller staten New York, eftersom dess tillämplighet
bygger på kartellrätten och inte på principerna i internationell civilrätt (§ 34.1 första meningen i
GWB a.F.).

8. OLG Celle, 29.3.2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH, Ottweiler mot Volkswagen AG, Wolfsburg

Hävandet av ett bilhandlaravtal på grund av att svaranden ändrat sitt distributionssystem inom det
berörda marknadssegmentet äger rättslig giltighet. Den klagande reser inga krav på vidare leveranser
men väl på skadestånd i enlighet med § 89 i HGB (§§ 20 i GWB och förordning nr 1475/95 om
tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för
motorfordon).
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9. LG Düsseldorf, 30.4.2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz mot AOK Bundesverband, Bonn m.fl.

Fastställandet av materialpriser och prisrekommendationer i fråga om röntgenkontrastvätska innebär
en överträdelse av artikel 81 i EG-fördraget (§§ 823 II, 1004 i BGB i överensstämmelse med artikel
81 i EG-fördraget; § 242 i BGB).

10. LG Düsseldorf, 9.5.2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg, Konstanz, 2. Schwarz Pharma, Monheim mot AOK Bundesverband,
Bonn m.fl.

Medicintillverkare har rest anspråk på förbud mot beslut om fasta belopp, eftersom detta innebär en
överträdelse mot artikel 81 i EG-fördraget. Särskilt skall sjukkassor, Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen (tyska läkar- och sjukkasseförbundet) betraktas som företag (§§ 1004, 823 II i BGB
och artikel 81 i EG-fördraget).

11. OLG Düsseldorf, 18.5.2001, U (Kart.) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburg mot AOK Bundesverband, Bonn m.fl.

Förhandsavgörande från EG-domstolen i fråga om följande:

a) Skall de lagstadgade sjukkassorna betraktas som företag i den mening som avses i artikel 81.1 i
EG-fördraget vid besluten om fasta belopp?

b) Skall besluten om fasta belopp betraktas som konkurrensbegränsningar i den mening som avses
i artikel 81.1a i EG-fördraget?

c) Under vilka omständigheter skulle tillämpningen av artikel 81.1 i EG-fördraget kunna uteslutas
med stöd av artikel 86.2 första stycket i EG-fördraget?

12. LG Nürnberg-Fürth, 23.5.2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin mot Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Bristande ömsesidighet i fråga om tillgången i olika EG-medlemsstater till ett distributionsnät kan
endast åberopas om det finns en nationell ömsesidighetsklausul. Detta fall omfattas inte av EG-
direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (§ 19 IV nr 4 GWB,
artikel 19 i direktiv 98/30/EG).

13. LG Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG, Melsungen mot AOK Rheinland, Düsseldorf m.fl.

Krav på förbud och skadestånd avseende användningen och tillämpningen av fasta priser för att
genomföra ambulerande behandling för att förebygga hjärtsjukdomar (LDL-Eliminations-
Behandlungen) (§§ 823 I, 1004 BGB i överensstämmelse med artikel 81 i EG-fördraget).

14. LG Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart.) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG, Leverkusen mot AOK Bundesverband, Bonn m.fl.

Krav på förbud mot medverkan till beslut om fasta priser för läkemedlet Chinone (§§ 823.2, 1004
BGB i överensstämmelse med artikel 81.1 i EG-fördraget).
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15. LG Düsseldorf, 20.6.2001, 34 O (Kart.) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mot Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen

Den klagandes höjning av flygplatsavgiften äger rättslig giltighet, eftersom avgiften inte ligger
avsevärt högre än på jämförbara trafikflygplatser i Tyskland, vilka precis som den klagande
visserligen är marknadsdominerande (§ 315 BGB; § 19.4 andra strecksatsen GWB; artikel 82a i EG-
fördraget).

16. LG Frankfurt/M., 27.6.2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Energie Nord AG, Fürstenwalde/Spree mot DBEnergie GmbH, Frankfurt/M.

Elleveransavtal med femtonårig löptid och en klausul om fullständig behovstäckning innebär trots
§ 103b i GWB inte någon överträdelse av § 1 i GWB, eftersom konkurrensförhållandena är
bristfälliga. Det rör sig inte om någon märkbar konkurrensbegränsning eller missbruk av
dominerande marknadsställning, eftersom klaganden hade kunnat bygga ut det egna elnätet i stället
för att köpa el (artikel 81 i EG-fördraget; §§ 1, 19 och 20 i GWB n.F.; §§ 103a och 103b GWB a.F.).

17. BGH, 3.7.2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG, Berlin mot AOK Bundesverband, Bonn och andra paraplyorganisationer för
sjukkassor

Förhandsavgörande i EG-domstolen avseende frågan om artiklarna 81 och 82 tillsammans med
artikel 86 i EG-fördraget strider mot en nationell bestämmelse, enligt vilken de lagstadgade
sjukkassornas paraplyorganisationer beslutar om gemensamma priser för vissa läkemedelsgrupper
och om detta kan leda till att skadeståndsanspråk reses mot berörda paraplyorganisationer.

18. BGH, 3.7.2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen mot AOK Bundesverband, Bonn och
andra paraplyorganisationer för sjukkassor

Förhandsavgörande i EG-domstolen avseende frågan om artiklarna 81 och 82 tillsammans med
artikel 86 i EG-fördraget strider mot en nationell bestämmelse, enligt vilken de lagstadgade
sjukkassornas paraplyorganisationer beslutar om gemensamma priser för vissa läkemedelsgrupper
och om detta kan leda till att skadeståndsanspråk reses mot berörda paraplyorganisationer.

19. OLG Düsseldorf, 11.7.2001, U (Kart.) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn mot AOK BV, Bonn och andra paraplyorganisationer för
lagstadgade sjukkassor

Förhandsavgörande i EG-domstolen för att avgöra om beslut i de lagstadgade sjukkassornas
paraplyorganisationer om gemensamma priser för läkemedel skall betraktas som avtal mellan
företag som innebär en konkurrensbegränsning i den mening som avses i artikel 81 i EG-fördraget
och om sådana avtal med stöd i artikel 86.2 i EG-fördraget kan undantas från artikel 81 i EG-
fördraget.

20. OLG Schleswig, 17.7.2001, 6 U (Kart.) 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH, Hamburg mot Klaus Schomann, Lübeck

Artikel 81 i EG-fördraget är inte tillämplig på ett leveransavtal som registrerats som en tjänst,
eftersom det inte gäller varuutbyte utan ägarskapet. I annat fall skulle abstraktionsprincipen
åsidosättas. Handelsavtal omfattas varken av artikel 81 i EG-fördraget eller §§ 15, 18, 34 i GWB a.F.
(artikel 81 i EG-fördraget, §§ 15, 18, 34 i GWB a.F.).
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21. LG Köln, 2.8.2001, 83 O (Kart.) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG, Köln mot Interseroh AG, Köln

Den klagandes anspråk på att den svarande som står som garant för marknadsföringen skall betala
ett fast pris för bortskaffandet av förpackningar som levereras till svaranden av den klagandes
partner (artikel 81 i EG-fördraget; §§ 19.1 fjärde stycket punkt 3 i GWB).

22. LG Köln, 5.9.2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Energie AG, Essen mot STAWAG Stadterke Aachen AG, Aachen

Elleveransavtal med en klausul om fullständig behovstäckning och tjugoårig löptid strider efter upp-
hävandet av § 103a i GWB mot § 1 i GWB. Löptiden skall med stöd i gruppundantagsförordningen
nr 1984/83 begränsas till fem år när avtalet undertecknats.

23. LG Kiel, 12.9.2001, 14 O (Kart.) 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg mot Volkswagen AG, Wolfsburg

Det förbud om försäljning till återförsäljare som den svarande ålagt sina handlare innebär ingen
överträdelse av artikel 81 i EG-fördraget, eftersom detta är tillåtet enligt artiklarna 1 och 3 i
gruppundantagsförordningen nr 1475/95. Detta gäller också efter kommissionens bötesbeslut,
eftersom de konstaterade överträdelserna från svarandens sida upphört och klaganden inte lämnat in
några nya besvär.

24. LG Köln, 12.9.2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG, München-Martinsried mot Deutsche Telekom AG, Bonn

Svarandens kvittning av fordringarna äger rättslig giltighet. Fordringarna hänger samman med de
klagandes användning av databasen NDIS och kvittas mot de klagandes anspråk på utbetalning av de
avgifter som svaranden tagit ut av de klagandes kunder för informationstjänster. Den avgift på
0,12 tyska mark per transaktion som tagits ut av svaranden är inte oskälig, eftersom de klagande inte
kan erbjuda allmänheten någon talkommunikation. Därför omfattas klaganden inte av kriterierna för
kostnader för effektivt tillhandahållande av tjänster i § 12.1 i TKG (§ 12 i TKG; § 19.4 i GWB och
artikel 82 i EG-fördraget).

25. LG Frankfurt/M., 19.9.2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter und Rosemarie Morlock, Pforzheim mot Totalfina Deutschland GmbH, Düsseldorf

Det bensinstationsavtal som slutits mellan parterna är inte ogiltigt även om det bryter mot kravet på
skriftlig utformning (§ 34 i GWB a.F.) och artikel 81.1 i EG-fördraget.

26. LG Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH, Dreieich mot Nissan Motor GmbH, Neuss

Klagandens krav på förbud mot svarandens avsättningsfrämjande åtgärder (bl.a. rabatter),
varigenom klaganden i egenskap av återförsäljare åt svaranden utan eget samtycke kan belastas
finansiellt upp till 50 % eller mer (krav på förbud på grund av den lojalitetsskyldighet som framgår
av återförsäljaravtalet, se § 242 i BGB). Inget förbudskrav på grund av in-/direkta fasta priser till
följd av åtgärdernas ensidighet (§ 823.2 i BGB, artikel 81.1 i EG-fördraget samt §§ 14 och 33 i
GWB).
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27. LG Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart.) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG, Karlsruhe mot Kassenärztliche Bundesvereinigung, Köln m.fl.

Krav på förbud mot omnämnandet av klagandens läkemedel i en förteckning över ”omstridda”
läkemedel i svarandens ”Råd om försiktigt bruk av konventionella och alternativa läkemedel”
(”Handlungsempfehlungen zum sparsamen Umgang mit Arznei- und Heilmitteln”) (artikel 81.1 i
EG-fördraget).

28. OLG Frankfurt/M., 2.10.2001, 11 U (Kart.) 70/00, P-156/00

Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Bryssel/B mot S. Fischer Verlag GmbH,
Frankfurt/M.

Eftersom det inte förekommer någon inverkan på inrikeshandeln (§ 130.2 i GWB) eller någon
kännbar inverkan på marknadsstrukturen (artikel 82 i EG-fördraget), kan den belgiska bokhandel
som är klagande i målet inte kräva direktleverans av svarandens förlagsprodukter.

29. LG Düsseldorf, 24.10.2001, 34 O (Kart.) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mot Deutsche Lufthansa AG, Köln

Klaganden reser anspråk på att de marknadsenliga avgifterna för svarandens användning av
klagandens flygplats skall erläggas. Avgiftshöjningen per den 1 april 2000 utgör inte missbruk av
klagandens marknadsdominerande ställning (§ 315 i BGB; § 19.4 andra stycket i GWB och
artikel 82 i EG-fördraget tillsammans med § 134 i BGB).

30. LG Dortmund, 25.10.2001, 13 O 90/01, P-128/01

MEDIAN Telecom GmbH & Co. KG, Bochum mot OMAR Traders GmbH, Dreieich

Exklusivitetsklausulen i franchiseavtalet mellan de båda parterna äger rättslig giltighet (§§ 1 och
19.1 i GWB och artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget).

31. OLG München, 15.11.2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin mot Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg

Bristande ömsesidighet i fråga om tillgången i olika EG-medlemsstater till ett distributionsnät kan
endast åberopas om det finns en nationell ömsesidighetsklausul. Detta fall omfattas inte av EG-
direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (§ 19 IV nr 4 GWB, artikel
19 i direktiv 98/30/EG).

32. LG Düsseldorf, 7.12.2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH, Brühl mot Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH, Erkelenz

Klagandens redovisnings-, informations- och skadeståndsanspråk på svaranden på grund av olaga
användning av mallen till ett patent som tillhör klaganden. Den klagande missbrukar inte sin
marknadsdominerande ställning när denne vägrar att ge svaranden licens till följd av att svaranden
inte lämnat något konkret avtalsförslag (§§ 139.2 och 140b i PatG; § 242 i BGB; § 20 i GWB och
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget).
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Frankrike

1. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’État)

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade sin rättspraxis om att konkurrensreglerna ingår i den
lagstiftning som förvaltningsdomstolarna skall garantera.

Till följd av en begäran om ogiltigförklaring av dekret nr 2000-893 av den 13 september 2000 om de
villkor på vilka offentliga vetenskapliga och teknologiska institut och institut för högre undervisning kan
tillhandahålla företag och enskilda driftsmedel, uttalade högsta förvaltningsdomstolen (dom nr 225473
av den 5 september 2001) att lagstiftarens avsikt varit att ge sådana institut möjlighet att tillhandahålla
tjänster utan att ge dem en exklusiv rättighet, vilket inte strider mot artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.
Att föreskriva olika driftsvillkor för offentliga och privata institut har varken till syfte eller resultat att
privilegiera de offentliga instituten och det sätter inte konkurrensen ur spel. Högsta förvaltnings-
domstolen ansåg att dessa lagbestämmelser inte var oförenliga med artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget
och ogillade talan.

Vidare avslog högsta förvaltningsdomstolen (dom nr 221767 222315 av den 16 maj 2001) en begäran om
ogiltigförklaring av en förordning angående försäkringskassorna inom Mutualité Sociale Agricole.
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de skattefördelar som föreskrivs i artiklarna 1027 och 1085 i den
generella skattelagen var kopplade till arten av de organ som administrerar dessa försäkringskassors
grundläggande socialförsäkringssystem. Även om försäkringskassorna skulle kunna anses ha en
dominerande ställning för sin verksamhet med förvaltning av tilläggsförsäkringar, är skattelättnaderna på
grund av sin mycket begränsade art inte sådana att de ger försäkringskassorna möjlighet att missbruka
denna dominerande ställning.

Högsta förvaltningsdomstolen (dom nr 218078 av den 30 mars 2001) avslog också en begäran om
ogiltigförklaring av tillämpningsförordningen för artikel L861-3 i socialförsäkringslagen, med
motiveringen att den inte var oförenlig med artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Det är nämligen inte
fastställt att denna artikel, som föreskriver täckande av kostnaderna för olika typer av vård eller
utrustning, skulle möjliggöra för de obligatoriska försäkringssystemen att sätta konkurrensen på
marknaden för kompletterande sjukförsäkring ur spel eller försätta dem i en situation där de kunde
missbruka en dominerande ställning på den marknaden.

Genom dom nr 218067 av den 27 juli 2001 ogiltigförklarade högsta förvaltningsdomstolen artikel 25 i
det dekret av den 30 juli 1985 som undantar kontrakt genom vilka lokala myndigheter gör inköp från
Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) från kravet på offentlig upphandling, med
motiveringen att artikeln strider mot direktiv 93/36/EEG. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg emellertid
att det inte var bevisat att UGAP missbrukade en eventuell dominerande ställning på marknaden för
anordnande av upphandlingsförfaranden och att det faktum att företrädare för myndigheter som var
potentiella köpare deltog i UGAP:s styrelse inte utgjorde en konkurrensbegränsande samverkan.

I ett mål om vinet champagne bedömde högsta förvaltningsdomstolen (dom nr 193369 av den 16 februari
2001) att de skatter som hade införts genom det dekret som målet rörde – vilka inte hade till syfte att
finansiera ett organ vars verksamhet var oförenlig med artikel 85 i EG-fördraget – inte var oförenliga med
den artikeln.
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2. Allmänna domstolar

Till följd av en dom som meddelats av appellationsdomstolen i Pau om frikännande av de tilltalade, som
hade ägnat sig åt artificiell insemination utan att ha fått ett verksamhetsområde tilldelat och utan att vara
licensierade inseminatörer, bedömde kassationsdomstolen att artikel 82 i EG-fördraget inte hindrar en
medlemsstat från att ge godkända centrum för insemination av nötkreatur exklusiva rättigheter i ett visst
område.

Italien

1. Beslut av nationella domstolar

— Avdelningen för arbetsrätt vid kassationsdomstolen, dom nr 6307 av den 4 maj 2001. Domstolen
upphävde i enlighet med EG-domstolens dom i mål 55/96 bestämmelserna i artikel 25 i lag nr 223
från 1991 om arbetsförmedling. Även om dessa bestämmelser ger arbetsgivare möjlighet att anställa
namngivna arbetslösa personer, föreskriver den att den offentliga myndigheten på förhand skall
identifiera de arbetstagare som skall anställas, vilket betraktas som ett missbruk av en dominerande
ställning från arbetsförmedlingarnas sida.

— Kassationsdomstolen, dom nr 8887 av den 30 juni 2001. Domstolen fann att artikel 81 i EG-
fördraget inte hade överträtts genom de enhetliga bankregler som överenskommits av banker som är
medlemmar i Associazione Bancaria Italiana i fråga om omfattande garantiavtal.

2. Begäran om förhandsavgöranden

Vid prövningen av Consorzio Industrie Fiammiferis överklagande av konkurrensmyndighetens beslut av
den 13 juli 2000 (i ärendet Consorzio Industrie Fiammiferi) om att artikel 81 i EG-fördraget hade
överträtts, begärde Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio genom beslut av den 24 januari 2001
att EG-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande i två mål. Följande frågor ställdes:

”1. Skall eller kan enligt artikel 81 i EG-fördraget den myndighet som utsetts att säkerställa
konkurrensen, om det föreligger sådana omständigheter att en konkurrensbegränsande samverkan
mellan företag medför skadliga verkningar för handeln inom gemenskapen, och när denna
konkurrensbegränsande samverkan föreskrivs eller gynnas av inhemska lagbestämmelser som
legitimerar eller förstärker verkningarna av denna, särskilt med avseende på fastställelse av priser
och uppdelningen av marknaden, underlåta att tillämpa dessa bestämmelser, och därvid ålägga
sanktioner för eller åtminstone för framtiden förbjuda företagens konkurrensbegränsande beteende
och vilka rättsverkningar medför detta?

2. Kan inhemska bestämmelser, enligt vilka ett ministerium har befogenhet att fastställa
försäljningspriset för en vara och dessutom ett obligatoriskt konsortium av producenter har
befogenhet att fördela produktionen mellan företagen, vid tillämpningen av artikel 81.1 i fördraget
anses vara en reglering som lämnar möjlighet till en konkurrens som kan hindras, begränsas eller
snedvridas genom företagens eget agerande?”

Nederländerna

De nederländska domstolarna tillämpade gemenskapens konkurrensrätt i nedanstående avgöranden. Det
bör noteras att de nederländska domstolarna även när de tillämpar den nederländska konkurrenslagen
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tolkar artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, med hänsyn till att konkurrenslagen har utarbetats med
gemenskapens konkurrensregler som förebild.

1. Nederländernas högsta domstol (Hoge Raad der Nederlanden), dom av den 16 februari 2001 i mål
B.V. Maatschappij Drijvende Bokken mot Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en
Havenbedrijven

Högsta domstolens dom meddelades efter det att EG-domstolen hade meddelat ett förhandsavgörande
enligt följande (dom av den 21 september 1999 i mål C-219/97, REG 1999, s. I-6121): En pensionsfond
kan betraktas som ett företag i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget och artiklarna 82 och
86 i EG-fördraget utgör inte hinder för att de offentliga myndigheterna ger en pensionsfond ensamrätt att
i en viss bransch förvalta ett kompletterande pensionssystem.

2. Distriktsdomstolen i Utrecht (Rechtbank Utrecht) dom av den 14 mars 2001 i mål V&S Groothandel
B.V. mot Jacobus Klop

Distriktsdomstolen konstaterade att förutsättningarna för ett undantag enligt artikel 3.1 b i förordning
(EEG) nr 4087/88 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 på grupper av franchiseavtal inte var
uppfyllda. Dessutom föreföll det vara fråga om en sådan situation som avses i artikel 5 i gruppundantags-
förordningen, varför det undantag som anges i artikel 1.1 i förordningen inte är tillämpligt.

3. Överrätten i Haag (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), dom av den 22 mars 2001 i mål Vereniging
Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en Internationale Tankscheepvaartvereniging mot
nederländska staten

Det ledningsnät som är avsett för transport av bränsle för militär användning är på vissa etapper, t.ex.
mellan Pernis och Schiphol, den enda transportledningen för bränsle. Därmed har staten en dominerande
ställning, eftersom det endast är staten som kan ingå avtal om transport via ledningsnätet. Det medför
dock inte en överträdelse av konkurrensreglerna i artikel 81 och följande artiklar i fördraget och i den
nederländska konkurrenslagen. Det finns inga bevis för att det är fråga om förbjudet statligt stöd enligt
artikel 87 i EG-fördraget. Frågan om huruvida staten bryter mot konkurrensreglerna genom att villkoren i
de avtal den ingår om civil användning av ledningsnätet snedvrider konkurrensen, beror på om
kostnaderna för sådan användning i full utsträckning läggs till på priserna.

4. Överrätten i Haag (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), dom av den 31 maj 2001 i mål Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) mot Feyenoord

I denna tvist angående äganderätten till olika typer av rättigheter i samband med fotbollsmatcher som
spelas i tävlingssammanhang, fastställde överrätten en dom från Rotterdams distriktsdomstol av den
9  september 1999. Av KNVB:s stadga följer att fotbollsförbundet agerar som ett ”centralt försäljnings-
kontor”, som på (uteslutande) sina medlemmars vägnar fastställer försäljningspriset för sändningsrättig-
heter så att förbundet självt kan utnyttja dem. Det är således fråga om ett konkurrensbegränsande avtal
mellan företag eller ett beslut av en företagssammanslutning i den mening som avses i artikel 6.1 i
konkurrenslagen och artikel 81.1 i EG-fördraget.

5. College van Beroep voor het Bedrijfsleven (överklagandeinstans i näringslivsfrågor), dom av den
5 juni 2001 i mål Apotheek Neptunus mot College tarieven gezondheidszorg

I denna tvist angående lagen om sjukvårdsavgifter anförde domstolen att i enlighet med EG-domstolens
fasta rättspraxis överträder en medlemsstat artikel 10, jämförd med artikel 81 i EG-fördraget, när den
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påbjuder eller befrämjar konkurrensbegränsande samverkan som strider mot artikel 81 i fördraget eller
förstärker effekterna av sådan samverkan samt när den berövar sin egen normgivning dess offentliga
karaktär genom att till privata aktörer delegera ansvaret för beslut om ingripanden på det ekonomiska
området. Domstolen fastställde att man av de argument som framförts inte kunde sluta sig till att så hade
varit fallet i det aktuella ärendet.

6. Distriktsdomstolen i Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), dom av den 14 juni 2001 i mål Galerie Y
mot Mondriaan Stichting

Domstolen fastställde att det inte var fråga om ett företag i konkurrensrättslig mening, eftersom det var
fråga om ett offentligt organ som agerar i egenskap av organ som bemyndigats att bevilja bidrag.
Kriterierna för ett företag, som bygger på artikel 6 i konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget, var
därför inte uppfyllda. Vidare fastställde domstolen att det inte var fråga om en överträdelse av artikel 86
första meningen jämförd med artikel 82, eftersom varken ordningen för konstinköp (Kunstkoopregeling)
eller de beslut om bidrag till gallerier som fattas med stöd av den rör offentliga företag eller företag som
(ett organ inom) medlemsstaten Nederländerna har beviljat särskilda eller exklusiva rättigheter.

7. Distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank ‘s-Gravenhage), dom av den 25 juli 2001 i mål Dutchtone
N.V. mot nederländska staten

Att underlåta att driva in kvarskatt kan inte betraktas som en åtgärd till förmån för ett offentligt företag
som har beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter. Det är således inte fråga om en överträdelse av
artikel 86.1 jämförd med artikel 82 i EG-fördraget. Domstolen fastställde vidare att det i detta ärende inte
var fråga om statligt stöd i den mening som avses i artikel 88 i fördraget, eftersom konkurrensen varken
snedvrids eller hotar att snedvridas.

Österrike

Flera mål gällde avtal om dryckesleveranser mellan öl- eller kaffeproducenter, till följd av vilka krögarna
inte kunde uppnå försäljningsmålen, varför dryckesproducenten delvis krävde tillbaka sina ”kampanjut-
betalningar”.

Oberster Gerichtshof (”Högsta domstolen”) måste i mål 7Ob211/99 fatta beslut om ett exklusivt
kaffeleveransavtal och därmed sammanhängande ”kampanjutbetalningar”. Ett näringsställe slöt ett avtal
med Österrikes marknadsledande kaffeleverantör om flera tusen kilo kaffe. Efter det att försäljnings-
prognosen inte på långa vägar slagit in, och en av de klagande gått i konkurs, krävde kaffeproducenten att
”kampanjutbetalningarna” delvis skulle betalas tillbaka. Klaganden anförde bl.a. att det exklusiva
leveransavtalet stred mot artikel 81 i EG-fördraget. Högsta domstolen ställde flera frågor för ett förhands-
avgörande, nämligen om det i det berörda målet gällde ett avtal som omfattas av artikel 81.1, om det
omfattas av gruppundantaget, om avtalets löptid tydligt kan definieras enligt förordning 1984/83 och om
avtalets eventuella ogiltighet skulle påverka kravet på återbetalning. Avtalet ingicks 1993, dvs. innan
Österrike blev medlem av EES och EU och hävdes i januari 1995 (efter det att Österrike gått med i EU).

Mål 3Ob296/99 gäller ett tioårigt ölleveransavtal med tillhörande kampanjutbetalningar och
installationen av inventarier. Efter det att lokalen stängdes 1997, två år efter undertecknandet av avtalet,
återkrävde bryggeriet både delar av kampanjutbetalningarna och det belopp som inventarierna belöpte sig
till. Diskoteksägarna hävdade att leveransavtalet stod i strid med det berörda gruppundantaget och därför
var ogiltigt. I fråga om ogiltigheten fastslog Oberster Gerichtshof att bara de delar av avtalet var ogiltiga
som omfattas av förbudet. Om leverans- och serviceavtalet ändå omfattas av ogiltighetsförklaringen i
artikel 81 i EG-fördraget, skall finansiella medel och inventarier primärt göras tillgängliga på vissa villkor
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som inte godkänts av gemenskapen. Bryggeriet kan därför inte bygga sina återbetalningskrav på sådana
avtalsregler. Beslutet hänsköts till förstainstansrätten för att avgöra huruvida alla villkor i artikel 81
uppfyllts.

Det snarlika målet 6Ob290/99 (med samma bryggeri som klagande) hänsköts också till förstain-
stansrätten för att den skulle undersöka om villkoren i artikel 81 uppfyllts.

Sverige

Göta hovrätt ålade luftfartsverket att betala en konkurrensskadeavgift på 400 miljoner kronor för
missbruk av en dominerande ställning gentemot SAS i strid med EG:s och Sveriges konkurrenslag-
stiftning. Enligt domen skall luftfartsverket även ersätta SAS för intäktsförluster med ytterligare
400 miljoner kronor. Missbruket bestod i prisdifferentiering. Under ett antal år hade SAS betalat
särskilda avgifter till luftfartsverket i syfte att finansiera Terminal 2, förutom de normala avgifter som
andra flygbolag betalar för att använda Arlanda flygplats. Domstolen ansåg att både 19 § i
konkurrenslagen och artikel 82 i EG-fördraget var tillämpliga. Domen har överklagats till Högsta
domstolen.

Förenade kungariket

Högsta domstolen fann i mål Hendry & others and World Professional Billiards and Snooker Association
Ltd (mål nr HC0100813) att en sportsammanslutnings regel om att medlemmarna för att kunna delta i
tävlingar måste få ett godkännande från sammanslutningen, var ogiltig enligt artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget.

Konkurrensmyndigheterna i Belgien, Danmark, Spanien, Grekland, Irland, Luxemburg, Portugal och
Finland har inte rapporterat om några domstolsavgöranden där gemenskapens konkurrensregler har
tillämpats eller där en begäran om förhandsavgörande har framställts till EG-domstolen.

D — Tillämpningen av 1993 års meddelande om samarbete mellan 
kommissionen och nationella domstolar

Under 2001 tillämpades meddelandet från 1993 om samarbete mellan kommissionen och nationella
domstolar vid tio tillfällen. Åtta av ärendena härrörde från spanska domstolar och rörde tvister mellan
oljebolag och företag som driver bensinstationer. Frågorna var ofta likartade. Det nionde ärendet kom
från en tysk domstol och avsåg giltigheten av ett serviceavtal. Det tionde fallet kom från en österrikisk
domstol och rörde Visa-ärendena.

I december 2000 underrättade Landgericht Stuttgart kommissionen om att giltigheten av serviceavtalet
mellan DSD och återvinningsföretag har betydelse för utgången i ett pågående mål. Landgericht
Stuttgart frågade kommissionen om giltigheten av serviceavtalet var beroende av ett beslut från
kommissionen och huruvida kommissionen hade fattat ett sådant beslut. I januari 2001 svarade
kommissionen att den håller på att undersöka serviceavtalen och att den avser att fatta ett beslut om
undantag. Kommissionen hänvisade också till meddelandet om samarbete mellan nationella domstolar
och kommissionen, enligt vilket den nationella domstolen bör uppskjuta rättegången i avvaktan på
kommissionens beslut, om den anser att ett individuellt undantag är möjligt (punkt 30).
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Den 26 januari 2001 svarade den behöriga direktören vid generaldirektoratet för konkurrens på en
begäran av Juzgado de Primera Instancia nr 48 i Madrid av den 1 december 2000, som kom in till
generaldirektoratet den 3 januari 2001. Domstolen frågade om det företag som driver en bensinstation
skall betraktas som en agent eller som en oberoende återförsäljare med hänsyn till avtalsbestämmelserna
om den kommersiella risken samt huruvida förordningarna nr 1984/83 och nr 2790/1999 om vertikala
begränsningar var tillämpliga på det grundläggande förhållandet mellan de två parterna i det nationella
målet. Kommissionens svar i fråga om skillnaden mellan agent och återförsäljare i gemenskapens
konkurrensrätt byggde främst på punkterna 12–20 i riktlinjerna om vertikala begränsningar, som antogs
den 24 maj 2000 (251). Vidare förklarade kommissionen för den spanska domstolen gränsdragningen i
tiden mellan förordning nr 1984/83 och förordning nr 2790/1999 och förordningarnas materiella
tillämpningsområde.

Den 9 februari 2001 svarade den behöriga direktören på en fråga från Juzgado de Primera Instancia nr 73
i Madrid av den 12 december 2000, som hade kommit in till generaldirektoratet den 11 januari 2001.
Domstolens frågor liknade dem i det ovannämnda fallet och därmed också kommissionens svar.

Den 3 april 2001 svarade den behöriga direktören på två frågor från Juzgado de Primera Instancia nr 1 i
Lucena (Córdoba) av den 8 december 2000, vilka hade kommit in till generaldirektoratet den 25 januari
respektive den 22 februari. En av domstolens frågor avsåg begreppet agentur i gemenskapens
konkurrensrätt. Kommissionens svar liknade de ovannämnda. Domstolen frågade sig också om
oljebolaget hade anmält det tvistiga avtalet till kommissionen inom ramen för ärende IV/33.503 (252), från
vilken tidpunkt avtalets tioåriga giltighetstid skulle börja räknas för att kunna omfattas av ett
gruppundantag enligt förordning nr 1984/83 och om avtalets klausul om ensamrätt även kunde omfatta
andra varor, t.ex. smörjmedel, som också kunde omfattas av ett gruppundantag enligt samma förordning.
I sitt svar informerade direktören domstolen om att oljebolaget hade anmält standardavtal som liknade
det som ärende IV/33.503 rörde. Vad gällde avtalets giltighetstid, svarade direktören att skäl 11 och 18 i
ingressen till förordning nr 1984/83 avser giltighetstiden för exklusiva inköpsavtal. Den relevanta
tidpunkten för beräkningen av tioårsfristen bör därför vara den tidpunkt då avtalsklausulen trädde i kraft.
Slutligen erinrade direktören om de villkor som enligt artikel 11 i förordningen måste vara uppfyllda för
att gruppundantaget även skall omfatta exklusiva inköp av smörjmedel, nämligen att leverantören
finansierar eller ställer till återförsäljarens förfogande en smörjhall eller annan utrustning för smörjning
av motorfordon.

Den 4 april 2001 frågade Oberlandesgericht Wien, med stöd av kommissionens meddelande om
samarbete mellan nationella domstolar och kommissionen, generaldirektoratet för konkurrens hur
handläggningen av Visa-ärendet fortskred. Enligt domstolen liknade frågorna i det ärendet dem i ett
nationellt kartellärende. Den 6 april 2001 svarade kommissionen att man höll på att undersöka Visas så
kallade multilaterala växlingsavgifter, som ingick i ett avtal som hade anmälts till kommissionen. Till
svaret bifogades ett pressmeddelande från kommissionen om det ärendet tillsammans med namnet på den
ansvarige handläggaren, som domstolen kunde vända sig till om den hade ytterligare frågor.

Den 3 maj 2001 besvarade den behöriga direktören en fråga från Juzgado de Primera Instancia nr 1 i
Torrox (Málaga) av den 9 januari 2001, som hade kommit in till generaldirektoratet den 26 mars 2001.
Domstolens frågor liknade de tre första frågorna från Juzgado de Primera Instancia nr 1 i Lucena (se
ovan). De handlade om begreppet agentur i gemenskapens konkurrensrätt, om huruvida oljebolaget hade
anmält det omtvistade avtalet till kommissionen inom ramen för ärende IV/33.503 och från vilken

¥251∂ EGT C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥252∂ Se punkt 226 i XXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken – 1993, sidan 386 i XXIV:e rapporten om konkurrenspolitiken

– 1994 och kommissionens pressmeddelande IP/94/596 av den 30 juni 1994.
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tidpunkt avtalets giltighetstid på tio år skulle börja löpa för att kunna omfattas av ett gruppundantag
enligt förordning nr 1984/83. Kommissionens svar liknade således det svar som lämnades den 3
april 2001 (se ovan).

Den 26 juni och den 20 juli 2001 besvarade den behöriga direktören två frågor från Juzgado de Primera
Instancia nr 3 i La Bisbal d’Empordà (Girona) av den 14 maj och den 12 juni 2001, vilka hade kommit in
till generaldirektoratet den 21 maj respektive den 13 juli 2001. Direktören lämnade först en allmän
redogörelse för tillämpningsområdet för förordningarna nr 1984/83 och nr 2790/1999 om vertikala
begränsningar i fråga om det grundläggande förhållandet mellan de två parterna i det nationella ärendet.
Dessa överväganden liknade dem i svaret på frågorna från domstolarna nr 48 och 73 i Madrid (se ovan).
Domstolen frågade från vilken tidpunkt avtalets tioåriga giltighetstid skulle börja räknas för att kunna
omfattas av ett gruppundantag enligt förordning nr 1984/83. Denna fråga liknade frågorna från
domstolarna i Lucena och Torrox. Så även kommissionens svar. En precisering gjordes dock i fråga om
den tidpunkt då en exklusiv inköpsskyldighet börjar gälla, eftersom leverantören i detta ärende inte var ett
av de företag som ärende IV/33.503 rör. En annan fråga från domstolen gällde huruvida det är fråga om
prisbindning när leverantören kombinerar rekommenderade priser med en minimimarginal för
återförsäljaren, inom vilken denne kan ändra försäljningspriset. I svaret erinrade direktören om på vilka
villkor och i vilka situationer sådana fall omfattas av artikel 81.1 och uppmanade domstolen att beakta
punkt 47 i kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar. Domstolen undrade också om, för det
fall det var fråga om prisbindning i det aktuella ärendet, det i så fall var fråga om en sådan allvarlig
begränsning som anges i artikel 4 a i förordning nr 2790/1999. Kommissionen svarade att om domstolen
skulle komma fram till att fastställandet av marginaler ledde till prisbindning, kunde undantaget i
förordningen inte tillämpas. Domstolen uppmanades att läsa punkterna 46 och 66 i kommissionens
riktlinjer om vertikala begränsningar. Slutligen frågade domstolen om kommissionen ogillar eller godtar
besluten från de nationella konkurrensmyndigheterna. Kommissionen svarade att beslut från dessa
myndigheter kan överklagas till nationella domstolar, enligt de nationella förfarandena, men att
kommissionen inte fungerar som en överinstans för sådana beslut. I ett sådant förfarande kan
kommissionen uppmanas att yttra sig om tolkningen av gemenskapsrätten, dock utan att ta ställning till
själva besluten. Kommissionen erinrade också domstolen om att den kan begära ett förhandsavgörande
från EG-domstolen. Slutligen anförde kommissionen att den under alla omständigheter inte är bunden av
tidigare beslut från de nationella konkurrensmyndigheterna.

Den 9 juli 2001 besvarade den behöriga direktören tre frågor från Juzgado de Primera Instancia nr 40 i
Madrid av den 23 februari 2001, som kom in till generaldirektoratet den 19 april 2001. De två första
frågorna gällde om det företag som driver en bensinstation skall betraktas som en agent eller som en
oberoende återförsäljare med hänsyn till avtalsbestämmelserna om den kommersiella risken samt
huruvida förordningarna nr 1984/83 och nr 2790/1999 om vertikala begränsningar var tillämpliga på det
grundläggande förhållandet mellan de två parterna i det nationella målet. Dessa frågor liknade dem som
ställts av domstol nr 48 i Madrid (se ovan), liksom kommissionens svar. Den tredje frågan rörde vilken
längsta giltighetstid ett avtal om exklusiva inköpsskyldigheter för bränsle får ha för att kunna omfattas av
ett gruppundantag. Kommissionen erinrade om sin strikta tolkning av villkoren i artikel 12.2 i förordning
nr 1983/84, som föreskriver en längsta giltighetstid på tio år för sådana avtalsbestämmelser.
Kommissionen pekade på att man kan stöta på juridiska konstruktioner med korsvisa avtal mellan
leverantören och återförsäljaren, vilka innebär att egendom tillfälligt överlåts, att rättigheter skapas eller
att affärslokaler hyrs ut i syfte att kringgå denna tioårsregel. Kommissionen erinrade också om artikel 5 a
i förordning nr 2790/1999 och punkt 59 i riktlinjerna om vertikala begränsningar, som begränsar
giltighetstiden för denna typ av avtalsklausuler till fem år.

Den 17 juli 2001 besvarade den behöriga direktören en fråga från Juzgado de Primera Instancia nr 8 i
Madrid av den 11 juni 2001, som hade kommit in till generaldirektoratet den 29 juni 2001. Domstolen
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undrade om oljebolaget hade anmält det omtvistade avtalet inom ramen för ärende IV/33.503. Denna
fråga liknade den som ställts av domstolen i Lucena (se ovan). Kommissionens svar liknade således
svaret på den frågan.

Den 19 juli 2001 svarade den behöriga direktören på tre frågor från Juzgado de Primera Instancia nr 19 i
Madrid av den 15 mars 2001, vilka hade kommit in till generaldirektoratet den 10 maj 2001. De två första
frågorna avsåg om det företag som driver en bensinstation skall betraktas som en agent eller som en
oberoende återförsäljare med hänsyn till avtalsbestämmelserna om den kommersiella risken samt
huruvida förordningarna nr 1984/83 och nr 2790/1999 om vertikala avtal var tillämpliga på det
grundläggande förhållandet mellan de två parterna i det nationella målet. Dessa frågor liknade dem som
ställts av domstol nr 48 i Madrid (se ovan), och således även kommissionens svar. Den tredje frågan
avsåg den längsta giltighetstid ett exklusivt inköpsavtal för bränsle får ha för att kunna omfattas av ett
gruppundantag. Den liknade frågan från domstol nr 40 i Madrid, och därmed även kommissionens svar.
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BILAGA

MÖJLIGHET FÖR NATIONELLA KONKURRENSMYNDIGHETER 
ATT TILLÄMPA EG:s KONKURRENSREGLER

Inledande anmärkningar

1. Denna sammanfattning rör bara tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget vid
förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna, inte vid domstolar, eftersom de nämnda artiklarna är
direkt tillämpliga och därmed kan tillämpas av domstolarna i alla medlemsstater utan undantag.

2. Förvaltningsmyndigheternas tillämpning av artiklarna är föremål för de begränsningar till förmån
för kommissionen som anges i artikel 9.3 i förordning nr 17.

Tillämpning Lagbestämmelse och/eller kommentarer

Belgien Ja Artikel 53 i lag av den 5 augusti 1991. När de belgiska myndigheterna har att
fatta beslut med tillämpning av artikel 84 i EG-fördraget om huruvida avtal är
tillåtna och om missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma
marknaden föreligger, fattas dessa beslut av de i lagen angivna myndigheterna,
med stöd av artikel 81.1 och artikel 82 i EG-fördraget, i enlighet med det förfa-
rande som föreskrivs i lagen och med tillämpning av de i lagen angivna påfölj-
derna.

Danmark Ja Lag nr 416 av den 31 maj 2000 om ändring av konkurrenslagen (nr 384 av den
10 juni 1997) gav den danska konkurrensmyndigheten (Konkurrencestyrelsen)
rätt att tillämpa förbuden i artikel 81.1 och artikel 82 i EG-fördraget direkt.

Tyskland Ja Artikel 50 i den tyska konkurrenslagen (GWB): De uppgifter som medlemssta-
ternas myndigheter har anförtrotts enligt artiklarna 84 och 85 i EG-fördraget
samt de förordningar som har antagits med stöd av artikel 83 i EG-fördraget,
och i tillämpliga fall enligt andra bemyndiganden i EG-fördraget, utförs av den
tyska konkurrensmyndigheten (Bundeskartellamt). 

Grekland Ja Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (lag om skydd
för fri konkurrens), ändrad genom Nomos 2296/1995, artikel 13 b(3): Konkur-
renskommissionen och dess sekretariat skall fullgöra de uppgifter som
medlemsstaternas nationella myndigheter tilldelats genom artiklarna 84 och 85
i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och
genom de förordningar som har antagits med stöd av artikel 83 i fördraget samt
andra bemyndiganderegler i fördraget. För detta ändamål har konkurrenskom-
missionen och dess sekretariat de befogenheter som de givits genom den
nämnda lagen.

Spanien Ja Real Decreto 295/1998 av den 27 februari 1998 om tillämpningen av gemen-
skapens konkurrensrätt i Spanien.
Artikel 1: El Tribunal de Defensa de la Competencia är den myndighet som är
behörig att tillämpa artikel 81.1 och artikel 82 i Spanien.
Artikel 3: El Servicio de Defensa de la Competencia är det organ som ansvarar
för utredningen i förfaranden där artikel 81.1 och artikel 82 i EG-fördraget
tillämpas.

Frankrike Ja Artikel 56 bis i beslut av den 1 december 1986 (införd genom lag av den
2 december 1992).
Dels ekonomiministern och tjänstemännen vid dennes avdelningar, dels
konkurrensrådet, har samma behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 som de
med stöd av beslutet i fråga har för att tillämpa den franska konkurrenslagstift-
ningen.
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Slutsatser

I tio av de femton medlemsstaterna kan konkurrensmyndigheterna tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget direkt. De nationella konkurrensmyndigheter som inte har denna behörighet är myndigheterna i
Österrike, Finland, Irland, Luxemburg och Förenade kungariket.

År 2001 fick det svenska konkurrensverket behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 direkt.
Under 2002 kommer även konkurrensmyndigheterna i Irland, Österrike och Förenade kungariket att få
denna behörighet.

Irland Nej Genom avsnitt 13.2 i förslaget till ny konkurrenslag (Competition Bill) från
2001 får den irländska konkurrensmyndigheten en ”rätt att agera […] avseende
ett avtal, beslut eller samordnat förfarande som är förbjudet […] enligt
artikel 81 eller artikel 82 i fördraget”. Lagförslaget skall antas i april 2002.

Italien Ja Legge comunitaria från 1994, artikel 54.5. Konkurrensmyndigheten (Autorità
garante della concorrenza) tillämpar artikel 81.1 och artikel 82 i fördraget med
stöd av de befogenheter den tilldelats genom den nationella konkurrenslagen
(lag nr 287 av den 10 oktober 1990).

Luxemburg Nej I ett förslag till konkurrenslag som håller på att utarbetas föreslås dock att
konkurrensmyndigheten skall kunna tillämpa artiklarna 81 och 82.

Nederländerna Ja Konkurrenslagen (Mededingingswet) av den 22 maj 1997; generaldirektören för
konkurrensmyndigheten (Mededingingsautoriteit) har de befogenheter att
tillämpa artikel 81.1 och artikel 82 som anges i de förordningar som har antagits
med stöd av artikel 83 i EG-fördraget.

Österrike Nej Man överväger en reform i form av ett lagförslag om att inrätta en nationell
konkurrensmyndighet och ändra den befintliga lagen om karteller på så sätt att
de nationella rättstillämparna ges behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2002. 

Portugal Ja Lagdekret 371/93 av den 29 oktober 1993, artikel 12, paragraf 2. Generaldirek-
toratet för konkurrens och priser har behörighet att utöva de funktioner som
medlemsstaternas myndigheter ansvarar för enligt de förordningar som har
antagits med stöd av artikel 83 i EG-fördraget.

Finland Nej

Sverige Ja Från och med den 1 januari 2001 har konkurrensverket behörighet att tillämpa
artiklarna 81 och 82 direkt (lag (1994:1845) 2 §, ändrad genom lag 2000:1023).

Förenade 
kungariket

Nej I ”Enterprise Bill”, som förväntas läggas fram för parlamentet i början av 2002,
föreslås att Förenade kungarikets konkurrensmyndigheter skall få behörighet att
tillämpa artiklarna 81 och 82 direkt.
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VI — STATISTIK

A — Artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget 
och artikel 65 i EKSG-fördraget

1. Verksamhet under 2001

1.1 Nya ärenden som inletts under 2001253

1.2 Ärenden som avslutats under 2001254        255

2. Översikt över de senaste fyra åren

2.1 Utvecklingen av antalet pågående ärenden

Typ Antal  %

Anmälningar 94 33

Klagomål 116 41

På kommissionens initiativ ¥253∂ 74 26

Totalt 284 100

¥253∂ Ärenden som inleds på kommissionens eget initiativ.

Genom formellt beslut Genom informellt förfarande

Överträdelse av artikel 81 14 Administrativa skrivelser (81/1) 44

Överträdelse av artikel 82 med böter 3 Administrativa skrivelser (81/3) 45

Icke-ingripande besked 4 Administrativ skrivelse om oförenlighet 1

Undantag 17 ¥254∂ Avvisande av klagomål 43

Avvisande av klagomål 10 Administrativt avslutande 191

Icke-ingripande 4

Överträdelse av artikel 65 i EKSG-fördraget 0

Beslut på grundval av artikel 86 2 ¥255∂

Totalt 54 Totalt 324

¥254∂ 16 ärenden avslutades efter ett beslut om dels icke-ingripande, dels undantag.
¥255∂ Ett av dessa ärenden som avslutades 2001 gäller ett beslut som fattades alldeles i slutet av 2000 (Consorzio Riposta).

Pågående ärenden i slutet av kalenderåret

1998 1999 2000 2001

Anmälningar 538 425 374 313

Klagomål 441 402 359 333

På kommissionens initiativ 225 186 202 195

Totalt 1 204 1 013 935 841
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2.2 Utvecklingen vad gäller nya ärenden

2.3 Utvecklingen av avslutade ärenden

B — Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 
om kontroll av företagskoncentrationer (256)

1. Mottagna anmälningar 1996–2001

Anm.: I några få ärenden fattas två slutliga beslut: det ena gäller ett partiellt hänskjutande till medlemsstaten och det andra
gäller den del av ärendet som inte hänskjutits till medlemsstaten.

Nya ärenden som registrerats under året

1998 1999 2000 2001

Anmälningar 216 162 101 94

Klagomål 192 149 112 116

På kommissionens initiativ 101  77 84 74

Totalt 509 388 297 284

Ärenden som avslutats under året

1998 1999 2000 2001

Formella beslut  42  68  36  54

Informella beslut 539 514 343 324

Totalt 581 582 379 378

¥256∂ Ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 (EGT L 180, 9.7.1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Anmälda ärenden 131 172 235 272 345 335

Återkallade ärenden i fas I 5 9 5 7 8 8

Återkallade ärenden i fas II 1 0 4 5 6 4

Slutliga beslut 125 142 238 270 345 340

Totalt antal ärenden som avslutats 
genom ett formellt beslut 125 136 235 269 341 334
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2. Beslut enligt artikel 6 1998–2001

3. Beslut enligt artikel 8 1998–2001

4. Beslut om hänskjutande 1998–2001

5. Beslut enligt artikel 7 (uppskjutande av koncentrationer) 1998–2001

Anm.: Sedan mars 1998 är artikel 7.2 inte längre tillämplig.

1998 1999 2000 2001

Artikel 6.1 a 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

Artikel 6.1 b utan åtaganden 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

Artikel 6.1 c 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Ärenden där åtaganden gjorts under den 
första fasen 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

Totalt 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Beslut enligt artikel 8.2 förenade med 
villkor och ålägganden

5 55 % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Beslut enligt artikel 8.2, ej förenade med 
villkor och ålägganden 2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Beslut om förbud enligt artikel 8.3 2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Beslut om uppdelning enligt artikel 8 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Totalt 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %

1998 1999 2000 2001

Artikel 9 (på begäran av en medlemsstat) 4 10 6 10

Artikel 9 (totalt eller delvis till en medlemsstat) 4 5 6 7

Artikel 22.3 0 0 0 0

1998 1999 2000 2001

Artikel 7.2 (förlängning av uppskjutande verkan) 10 — — —

Artikel 7.4 (dispens från uppskjutande) 13 7 4 5

Totalt 23 7 4 5
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C — Statligt stöd

1. Nya ärenden som registrerats under 2001

2. Pågående ärenden den 31 december 2001

3. Ärenden som behandlats under 2001 enligt de register i vilka de inordnats

3.1 Ärenden i vilka kommissionen har fattat beslut under 2001

Jordbruk Trans-
porter Fiske Kol Övrigt Totalt %

Anmält stöd N 373 43 79 6 339 840 73,81

Ej anmält stöd NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Befintligt stöd E 0 0 0 0 52 52 4,57

Inledda förfaranden C 15 6 11 0 62 94 8,26

Totalt 425 77 114 6 516 1 138
% 37,34 6,77 10,02 0,53 45,34

Jordbruk Trans-
porter Fiske Kol Övrigt Totalt %

Anmält stöd N 243 23 59 0 199 524 52,14

Ej anmält stöd NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Befintligt stöd E 22 0 0 0 54 76 7,56

Inledda förfaranden C 48 0 11 3 93 155 15,42

Totalt 424 36 106 3 436 1 005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38

Jordbruk Trans-
porter Fiske Kol Övrigt Totalt %

Anmält stöd N 229 12 72 7 303 623 75,98

Ej anmält stöd NN 16 14 12 0 65 107 13,05

Befintligt stöd E 0 0 0 0 10 10 1,22

Inledda förfaranden C 5 1 1 0 73 80 9,75

Totalt 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,00
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3.2 Ärenden som avslutats under 2001

4. Beslut fattade av kommissionen under 2001

5. Utveckling 1991–2001

Jordbruk Trans-
porter Fiske Kol Övrigt Totalt %

Anmält stöd N 208 7 71 7 280 573 68,87

Ej anmält stöd NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Befintligt stöd E 1 0 0 0 15 16 1,92

Inledda förfaranden C 5 0 1 0 64 70 8,41

Återkallat av 
medlemsstaten 30 0 1 0 100 131 15,75

Totalt 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69

Jord-
bruk

Trans-
porter Fiske Kol Övrigt Totalt %

Inga invändningar 214 23 68 7 301 613 76,06

Beslut inom ramen 
för förfarandet

Inledande 15 3 10 0 66 94 11,66

Positiva 1 1 0 0 33 35 4,34

Negativa 2 0 2 0 31 35 4,34

Villkorade 0 0 0 0 0 0 0

Lämpliga åtgärder 0 0 0 0 10 10 1,24

Övriga beslut 2 0 2 0 15 19 2,36

Totalt 234 27 82 7 456 806
% 29,03 3,35 10,17 0,87 56,58

Beslut fattade under år ... 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Inga invändningar 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Beslut inom ramen 
för förfarandet

Inledande 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Positiva 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Negativa 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Villkorade 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Lämpliga åtgärder/övriga beslut 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

Totalt 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404
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6. Beslut fördelat på medlemsstaterna

D A B DK ES FIN F EL IRL I L NL P UK S EU

Inga invändningar 77 19 14 11 44 5 30 9 5 23 1 28 9 25 1 301

Beslut inom 
ramen för 

förfarandet

Inledande 25 0 4 0 13 1 3 1 2 4 2 4 3 4 0 66

Positiva 13 1 1 0 3 1 1 0 0 6 0 4 0 3 0 33

Negativa 10 0 2 0 12 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 31

Villkorade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lämpliga åtgärder 2 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10

Övriga beslut 2 1 0 1 4 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 15

Totalt 129 21 25 12 76 7 39 11 7 38 3 40 12 34 2 456
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VII — UNDERSÖKNINGAR

Under år 2001 beställde generaldirektoratet för konkurrens 21 undersökningar, av vilka 15 har slutförts.
13 av de slutförda undersökningarna är konfidentiella och kommer inte att behandlas i denna rapport.

En undersökning som beställdes 2000 slutfördes 2001. Eftersom denna undersökning var konfidentiell,
kommer den inte att behandlas i denna rapport.

Lademanns undersökning — Kundernas preferenser i fråga om befintliga 
och potentiella försäljnings- och servicealternativ vid bilförsäljning (257)

Syftet med denna undersökning var att studera hur konsumenterna accepterar olika arrangemang för
försäljning och service, bland annat de som redan finns och de som kan komma att finnas enligt framtida
regelverk. Lademann gjorde konsumentundersökningar i fem europeiska länder. I varje land valdes
omkring 100 konsumenter ut slumpmässigt och intervjuades om sina preferenser när det gäller bilköp
och -service. De intervjuade tillfrågades om en rad faktorer som kan ha betydelse för deras val av
försäljningsställe:

— Storleken på den bilhandel som säljer bilen.

— Typ av servicemöjligheter som erbjuds av återförsäljaren (bland annat service som utförs av
underleverantörer).

— Priser (inklusive rabatter).

— Möjlighet att få råd från försäljningspersonalen.

— Avståndet till servicestället.

— Om återförsäljaren kunde ordna en provkörning.

— Utbud av extrautrustning.

— Personlig kontakt med försäljaren.

— Leveranstid.

Den viktigaste faktorn för konsumenterna visade sig vara vilken typ av service efter köpet som
bilhandlaren kan erbjuda, följt av möjlighet att få råd från försäljningspersonalen och försäljningsställets
storlek. De övriga faktorerna kom i följande ordning: möjligheten att få provköra bilen, avståndet till
verkstaden, leveranstiden och friheten att välja extrautrustning. Att kunderna skulle beviljas rabatter
ansågs vara självklart, medan personlig kontakt med försäljaren ansågs vara av mindre betydelse.

¥257∂ Undersökning av Dr. Lademann & Partner, tillgänglig på GD Konkurrens Internetsida http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/distribution.
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Andersens undersökning om effekterna av olika lagstiftningslösningar 
på framtida bildistribution (258)

1. Andersen ombads att undersöka fem olika lösningar: 1) ett ”fritt fram för alla”-system där fristående
återförsäljare har rätt att köpa nya bilar från tillverkarna eller genom deras officiella nätverk, 2) ett
system med exklusiv distribution, där en enda återförsäljare i varje distrikt säljer nya bilar, 3) ett
system med selektiv distribution baserad på kvalitativa kriterier, 4) selektiv distribution baserad på
kvalitativa och kvantitativa kriterier, men utan att något distrikt fastställs och 5) selektiv distribution
baserad på kvalitativa och kvantitativa kriterier tillsammans med exklusiv distribution inom ett
begränsat distrikt.

2. Andersen undersökte också vissa särskilda frågor, bland annat att samma återförsäljare företräder
flera märken, effekterna av att bryta den obligatoriska kopplingen mellan försäljning av nya bilar och
reparationer/service, mängdrabatter och kvottilldelningssystem, och tredje parts tillgång till tekniska
data. Andersen mätte effekterna för olika aktörer, konkurrensen inom ett varumärke och mellan olika
varumärken, marknadsintegrationen inom EG och konsumenternas tillfredsställelse i allmänhet.

Andersen konstaterade att det i huvudsak fanns tre möjliga resultat. Alla system där exklusivitet inom ett
distrikt kombineras med kvalitativ och kvantitativ selektivitet leder till en typ av status quo-marknad, där
förhållandet mellan tillverkare och officiella återförsäljare och tillverkarens kontroll över sitt officiella
återförsäljarnät inte minskas nämnvärt. Lösningar baserade på kvantitativa och kvalitativa urvalskriterier,
men utan någon exklusivitet inom ett distrikt, leder till en marknad med många kanaler, där olika
distributionssystem och affärsmodeller finns samtidigt inom det officiella återförsäljarnätet. Lösningar
baserade enbart på kvalitativa urvalskriterier, där det inte finns något skyddat distrikt och inte några
bestämda kriterier anpassade till olika distributionsmodeller inom det officiella återförsäljarnätet, leder
till en typ av ”massförsäljningsmarknad”. Detta betyder att försäljningen domineras av massåterförsäljare
som koncentrerar sig på att sälja stora volymer av några få bästsäljande modeller och som har en hög
grad av förhandlingsstyrka gentemot tillverkarna.

¥258∂ Undersökningen finns på GD Konkurrens Internetsida: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution. 
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VIII — SYNPUNKTER PÅ DEN TRETTIONDE RAPPORTEN

A — Europaparlamentet

Europaparlamentets resolution om kommissionens XXX:e rapport 
om konkurrenspolitiken 2000 (SEK(2001) 694 – C5-0312/2001 – 2001/2130(COS)) 
och svar från kommissionen

1. Föredragande: Agag Longo Alejandro.

2. EP-nummer: A5-0299/2001.

3. Datum för antagande av betänkandet: 4 oktober 2001.

4. Ärende: Europaparlamentets resolution om kommissionens XXX:e rapport om konkurrenspolitiken
2000.

5. Ansvarigt parlamentsutskott: Utskottet för ekonomi och valutafrågor.

6. Bakgrund till betänkandet: Initiativbetänkande från utskottet för ekonomi och valutafrågor.

7. Analys av texten och parlamentets krav: Parlamentet välkomnar allmänt den årliga rapporten och
stödjer den politik som anges i denna. Det föreslår vissa insatser från kommissionens sida i fråga om
karteller, företagssammanslagningar och statligt stöd.

8. Kommissionens svar på parlamentets yrkanden och en översyn över kommissionens
nuvarande och planerade insatser:
Yrkandena och kommissionens relevanta ståndpunkt anges i tabellen nedan:

Punkter i parlamentets resolution Kommissionens ståndpunkt

2. beklagar att kommissionen varken har vidtagit eller
avser vidta sådana åtgärder mot illojal konkurrens i
form av skatte- och avgiftslättnader eller -befrielser
som tidigare tillkännagivits, och kräver att konkur-
rensförskjutningar inom EU som orsakas av med-
lemsstaternas skatte- och avgiftspolitik, och som är
oförenliga med såväl principerna för den inre
marknaden som gemenskapsandan, granskas när-
mare,

I juli 2001 inledde kommissionen elva formella under-
sökningar om statligt stöd beträffande skatteordningar i
åtta medlemsstater och uppmanade ytterligare fyra
medlemsstater att se till att deras lagstiftning överens-
stämmer med fördragsbestämmelserna.

4. välkomnar förslaget till uppdatering av förordning
nr 17 från 1962 om tillämpningen av artiklarna 81
och 82 i fördraget, eftersom denna uppdatering är
nödvändig, förutsatt att detta inte innebär att kon-
kurrenspolitiken återigen nationaliseras; varnar
emellertid för de tekniska svårigheter som är för-
knippade med detta arbete och uttrycker därför
tvivel om huruvida förslaget kan tillämpas i prakti-
ken,

Kommissionen välkomnar parlamentets ståndpunkt vad
beträffar nödvändigheten av den föreslagna uppdater-
ingen av förordning nr 17 och delar dess farhågor om
att reformen inte får leda till att gemenskapens
konkurrenspolitik på nytt nationaliseras. Kommissionen
är säker på att eventuella tekniska svårigheter i sam-
band med reformen kan övervinnas på ett sätt som inte
hindrar det faktiska genomförandet.
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5. välkomnar den decentraliseringstanke angående
artikel 3 som uttrycks i förslaget till rådets förord-
ning om genomförande av konkurrensreglerna i
artiklarna 81 och 82 i fördraget och om ändring av
förordning (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 2988/74,
(EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87, men
framhäver behovet av att man preciserar och objek-
tivt begrundar kriteriet för vad som kan ”påverka
handeln mellan medlemsstaterna”, eftersom detta
kriterium är viktigt och den otydlighet som för när-
varande råder därför kan skapa osäkerhet och leda
till att målet med en enhetlig tillämpning av
gemenskapens regelverk inte uppnås,

Kommissionen välkomnar parlamentets stöd till den
föreslagna artikel 3. Den instämmer i att begreppet om
påverkan på handeln mellan medlemsstaterna i artik-
larna 81 och 82 i fördraget kommer att få större bety-
delse i ett nytt system för genomförande av lagstiftning
grundat på decentraliserad tillämpning. Detta begrepp
har i allt väsentligt utvecklats genom domstolens rätts-
praxis, som grundar sig på en kvalitativ bedömning av
avtalets eller missbrukets art och en kvantitativ bedöm-
ning av parternas ståndpunkter. Kommissionen accep-
terar att det kan finnas behov för den att ge vägledning
vid tillämpningen av de principer som domstolen har
utvecklat i sin tolkning av fördraget. 

6. anser att de befogenheter som kommissionen tillde-
las inom ramen för reformförslaget är överdrivna,
eftersom kommissionen tar på sig rollen som över-
vakare, domare och verkställare av gemenskapens
regelverk; tvivlar på att förslaget i sin nuvarande
utformning ger företagen vinster på rättssäkerhets-
området,

Kommissionens förslag till uppdatering grundar sig på
en decentraliserad tillämpning av gemenskapens
konkurrenslagstiftning och därigenom på många fler
beslutsfattares medverkan i tillämpningen av lagstift-
ningen. De särskilda befogenheterna för kommissionen
enligt förslaget syftar att säkerställa att artiklarna 81
och 82 tillämpas på ett effektivt och konsekvent sätt.
Alla kommissionens befogenheter är underkastade en
rad kontroller, bland annat domstolens juridiska
kontroll. Dessa berörs inte av förslaget.
Kommissionen är övertygad om att dess förslag
kommer att ge företagen en tillräcklig rättslig säkerhet.
De kommer att kunna stödja sig på artikel 81.3 som har
direkt verkan, och kommissionens förordningar och
riktlinjer om gruppundantag. Kommissionen har också
åtagit sig att införa ett nytt system med skriftliga
yttranden på grundval av ett tillkännagivande, genom
vilket företag som är tveksamma om tillämpningen av
gemenskapens konkurrensregler kan få vägledning.

7. understryker vikten av effektivt internationellt sam-
arbete mellan konkurrensmyndigheterna på grund av
den nya ekonomins medfödda globala karaktär, och
tar med intresse del av förslaget om att införa ett
internationellt konkurrensforum, men påpekar att ett
effektivt samarbete måste inledas redan på hemma-
plan och uppmanar därför med kraft kommissionen
att, inom ramen för en uppdatering av konkurrens-
reglerna, se till att samarbetet mellan de europeiska
konkurrensmyndigheterna fungerar korrekt och
effektivt,

Kommissionen välkomnar den vikt parlamentet lägger
vid ett effektivt samarbete mellan konkurrensmyndig-
heterna i gemenskapen och globalt. Ett nära och effek-
tivt samarbete mellan alla konkurrensmyndigheter i
gemenskapen är centralt i kommissionens förslag. Det
samarbetet syftar till att främja ett effektivt genomför-
ande av gemenskapens konkurrenslagstiftning och en
likformig tillämpning av den.

8. kräver återigen att en internationell konkurrensord-
ning inrättas inom ramen för Världshandelsorgani-
sationen (WTO) eftersom – mot bakgrund av det
växande antalet fusioner, områdes- och priskartel-
ler samt oligopoler världen runt – det enda sättet att
bekämpa konkurrensstörningar och missbruk av
marknader är att införa internationella miniminor-
mer – för reglering av i första hand fusioner och
karteller – samt miniminormer för tillsynsmyndig-
heterna i de enskilda WTO-länderna,

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete för
multilaterala konkurrensregler inom WTO. Ett första
uppmuntrande steg togs vid WTO:s fjärde ministerkon-
ferens i Doha, Qatar. I ministrarnas uttalande erkänns
behovet av förhandlingar kring ett sådant avtal.
Förhandlingarna bör kunna inledas vid WTO:s femte
ministermöte år 2003.
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9. anser att kommissionen bör uppmärksamma försö-
ken att begränsa tillgången till Internet, och väl-
komnar med tillfredsställelse kommissionens
ansträngningar att säkra att Internet fortsätter att
vara ett öppet kommunikationsmedium, vilket är en
nödvändighet för ekonomins utveckling,

Bristen på konkurrens på accessnätsmarknaden i alla
medlemsstater, särskilt i fråga om bredband, är fortfa-
rande ett stort hinder för utbredningen av Internet och
Internettjänster i Europa. Den andra delen av sektorsun-
dersökningen om uppdelningen av de lokala näten bör
under 2002 ge kommissionen underlag för en övergri-
pande bedömning av läget i alla medlemsstaterna och
av vilka problem nya abonnenter har med att få viktiga
upplysningar om tillgång till Internet på rimliga och
konkurrenskraftiga villkor. Bland annat undersöker
kommissionen redan klagomål enligt artikel 82 i EG-
fördraget mot etablerade operatörer och deras dotterfö-
retag som sägs hindra konkurrenter från att ge kunderna
bredbandsbaserad Internettillgång.

10. beklagar icke desto mindre att kommissionen inte
agerat med framförhållning och att den dröjt med
att varna för de potentiella risker som utvecklingen
av tredje generationens mobiltelefonisystem
(UMTS-teknik) medför, parlamentets uppmaningar
till trots,

I bilaga II till rådets rekommendation av den 12 juli
1999 om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält återfinns de grundläggande
restriktioner som skall genomföras för att undgå poten-
tiella hälsorisker. Den täcker också de frekvenser som
tredje generationen av mobilsystem kommer att
använda.

13. understryker att tjänster av allmänt intresse är av
avgörande betydelse; ber därför att en hög grad av
rättssäkerhet upprätthålls och utvecklas vid till-
lämpningen av konkurrensregler på sådana tjänster
så att deras försörjningsbehov tryggas och allmän-
hetens tillgång till dem säkras,

I sin rapport till Europeiska rådets möte i Laeken om
tjänster i allmänhetens intresse åtog sig kommissionen
att snarast utarbeta gemenskapsriktlinjer avseende stat-
ligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster.
Dessa riktlinjer skall tillgodose önskemålet på större
rättssäkerhet. Kommissionen har likaså påpekat att den
om det är nödvändigt i en andra etapp skall föreslå en
undantagsförordning i samma syfte, nämligen att öka
rättssäkerheten.

14. uppmanar kommissionen att genomföra punkt 17 i
slutsatserna från rådets möte i Stockholm, enligt
vilken kommissionen skall ”säkerställa att de
företag som fortfarande verkar i en monopolsitua-
tion på sin nationella marknad inte på något otill-
börligt sätt drar nytta av den situationen”,

Kommissionen följer noga verksamheten i dessa
företag i det syfte som Europaparlamentet anger.

15. uppmanar kommissionen att granska såväl uppköp
av företag på elmarknaden som fastställandet av
elavgifter, inom ramen för gemenskapens regler
om olagligt statligt stöd,

I samband med liberaliseringen av elmarknaden
kommer kommissionen att utnyttja alla tillgängliga
medel i gemenskapens konkurrenspolitik (statligt stöd,
kontroll av koncentrationer, konkurrensbegränsande
samverkan och missbruk av dominerande ställning) för
att trygga och utveckla en effektiv konkurrens på denna
marknad. Kommissionen kommer särskilt att uppmärk-
samma koncentrationer och olagligt stöd.

19. uppmanar kommissionen att publicera en förteck-
ning över objektiva indikatorer över privatisering i
medlemsstaterna; framhåller att denna inte syftar
till att ifrågasätta ägandeförhållandena i medlems-
staterna utan i stället är avsedd att tillhandahålla
viktig information, i enlighet med kraven på insyn
och öppenhet,

Enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG om insyn i
de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och
offentliga företag (EGT L 195, 29.7.1980, ändrad 2000,
EGT L 193, 29.7.2000) är medlemsstaterna redan nu
skyldiga att offentliggöra relevanta uppgifter. Frågan
om offentligt eller privat företagsägande är medlemssta-
ternas ansvar och berörs inte av konkurrensreglerna
(artikel 295 EG-fördraget). Kommissionen ser därför
inte något mervärde i den föreslagna förteckningen.
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20. beklagar att ett så pass viktigt område som läkeme-
delssektorn, som för nuvarande brottas med
problem som specifikt rör konkurrensfrågor, inte
omnämns i rapporten; välkomnar likväl med till-
fredsställelse att Europeiska konkurrensdagen, som
kommer att firas under det belgiska ordförandeska-
pet, skall ägnas åt denna fråga,

Kommissionen erkänner vikten av en tydligare konkur-
renspolitik på detta område. Årsrapporten för 2001
skall innehålla ett avsnitt om kommissionens åtgärder
inom denna sektor. Samtliga åtgärder utarbetades
under 2000 men antogs innevarande år och det är därför
inte möjligt att rapportera om dessa ännu.

21. understryker att för att dra största möjliga fördel av
den gemensamma marknaden är det nödvändigt att
konsumenterna har möjlighet att köpa produkter
där dessa står att finna till det bästa priset inom den
gemensamma marknaden; uppmuntrar kommissio-
nen att gå vidare i sina ansträngningar att hindra
försök att begränsa parallellimport i sektorer som
inte omfattas av statlig priskontroll,

Kommissionen är enig med Europaparlamentet och
skall vidta lämpliga åtgärder.

22. uppmanar kommissionen att påskynda sina ansträng-
ningar att göra Europas medborgare medvetna om de
påtagliga fördelar som en effektiv konkurrenspolitik
erbjuder, och därmed öka allmänhetens förståelse och
stöd,

Kommissionen delar denna uppfattning fullt ut. I sin
information till allmänheten påpekar den särskilt åtgär-
dernas fördelar för medborgarna. Likaså är syftet med
Europeiska konkurrensdagen som genomförs två
gånger per år att skapa en allmän medvetenhet.

23. uppmanar kommissionen att se över innehållet i sitt
meddelande av den 18 juli 1996 om förmånsbe-
handling – som tillämpades för första gången år
2000 – och då särskilt uppmärksamma dess över-
drivna stelbenthet och det faktum att det saknar
status av rättsakt,

Fem år efter genomförandet av meddelandet om befri-
else från eller nedsättning av böter i kartellärenden 1996
har kommissionen tillräcklig erfarenhet för att ändra sin
politik på detta område. Det första formella beslutet
antogs 1998 och sedan dess har mer än ett dussin
formella beslut fattats med tillämpning av tillkännagi-
velsen. Denna erfarenhet ligger nu till grund för en
genomgående översyn av det nuvarande meddelandet
och nya överväganden vad gäller vilka rättsinstrument
som är bäst lämpade för ändamålet, vilket överens-
stämmer med Europaparlamentets anmärkningar. Ett
förslag till kommissionens tillkännagivande om befri-
else från böter och nedsättning av böter i kartellärenden
offentliggjordes för samråd den 21 juli 2001. Det åter-
speglar en mer flexibel syn på förmånsbehandling vilken
är resultatet av att nya möjligheter skapats. Kommissi-
onen har medvetet valt att se över sitt meddelande i form
av ett nytt meddelande. Varje annat instrument skulle
minska kommissionens handlingsfrihet enligt förord-
ning nr 17/62 och inte stå i rimlig proportion varken till
målet eller innehållet i de planerade åtgärderna som
enligt rättspraxis är de faktorer som skall bevaras. Ett
meddelande är ett lämpligt sätt att ge allmänheten
kännedom om hur kommissionen avser göra bruk på sin
rätt att förelägga böter enligt artikel 15 i rådets förord-
ning nr 7/62 till företag som avslöjar förekomsten av
karteller och upphör att delta i dem.
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24. inväntar med stort intresse kommissionens förslag
om framtiden för systemet för försäljning av
motorfordon, vari tillbörlig hänsyn bör tas till kon-
sumenternas intressen; understryker behovet att
noggrant värdera om den särskilda befrielse från
EU:s konkurrensregler som gäller inom denna
sektor fortsättningsvis kan motiveras,

Kommissionen har ofta uttryckt farhågan att konsu-
menter inte kan dra tillräckliga fördelar av det undantag
som bilindustrin beviljades 1995. De senaste besluten
där stora biltillverkare föreläggs böter för en mängd
överträdelser mot konkurrensreglerna visar också att
denna industri allt för ofta är benägen att missbruka det
nuvarande distributionssystemet till konsumenternas
nackdel. Kommissionen är fast besluten att konsument-
fördelar skall beaktas i större utsträckning i den
kommande ordningen för bildistribution och är därmed
enig med Europaparlamentet.
Innan kommissionen påbörjade sina överläggningar om
den kommande ordningen gjorde den en djupgående
analys av hur bilar distribueras i Europa och effekterna
av de nuvarande gruppundantagen. Processen inleddes
med utarbetandet och antagandet av en utvärderingsrap-
port och fortsatte med en serie undersökningar som
genomfördes av utomstående, oberoende konsulter ¥259∂.
Kommissionen överväger noga allt material den
förfogar över. Ett förslag till kommande ordning skall
antas i början av 2002. 

27. välkomnar kommissionens förslag att under loppet
av 2001 inleda ett samrådsförfarande om fusions-
förordning nr 4064/89 och i förbindelse härmed
lägga fram rekommendationer och ändringsförslag;
understryker sitt intresse i att, i enlighet med god
sed i samrådet EU-institutionerna emellan, höras
redan vid inledningen av förfarandet, innan några
rekommendationer läggs fram,

Kommissionen skall före utgången av 2001 anta en
grönbok som skall bli startskottet för en debatt om ett
antal förändringar i konkurrensordningen. Grönboken
kommer att innehålla kommissionens inledande förslag
i vissa frågor, särskilt frågor om jurisdiktion. Den
kommer inte att innehålla några konkreta rekommenda-
tioner. När ordningen antagits skall den omgående
överlämnas till Europaparlamentet och den skall fram
till och med mars 2002 finnas tillgänglig för ett brett
offentligt samråd. Med utgångspunkt i slutsatserna från
detta samråd fullföljer kommissionen utformningen av
konkreta förslag. Europaparlamentet kommer vederbör-
ligen att inbegripas i denna process.

30. framhåller att offentliga utgifter och investeringar i
infrastrukturer av hög kvalitet kan ha stor betydelse
för upprättandet av en konkurrenskraftig och dyna-
misk kunskapsbaserad ekonomi; efterlyser därför
detaljerad information om och kontroll över
användningen av, kvaliteten på och den nödvändiga
omdirigeringen av de offentliga utgifterna och mot-
svarande EU-budgetar och nationella budgetar,

Kommissionen kommer även i fortsättningen att över-
vaka de offentliga utgifterna och kontrollera statligt
stöd i medlemsstaterna. Fördelningen av de offentliga
utgifterna i syfte att skapa en konkurrenskraftig och
dynamisk kunskapsbaserad ekonomi kommer att gran-
skas i samband med resultattavlan för statligt stöd.

31. välkomnar varmt upprättandet, på parlamentets
begäran, av en förteckning över statligt stöd och en
resultattavla, bägge viktiga medel för att främja
insyn, öppenhet och demokratisk kontroll; beklagar
dock den fortsatta benägenheten att överse uppen-
bara ojämlikheter i detta avseende,

Kommissionen tillstår att storleken på det statliga stödet
skiljer sig mellan de olika medlemsstaterna. Denna
ojämlikhet är acceptabel så länge det statliga stödet
beviljas i enlighet med reglerna för statligt stöd.

¥259∂ All information om dessa undersökningar som är tillgänglig för allmänheten återfinns på kommissionens webbsida:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/. Även upplysningar om beslut om föreläggandet av böter
för biltillverkare finns tillgängliga på denna adress. 
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B — Ekonomiska och sociala kommittén

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om XXX:e rapporten 
om konkurrenspolitiken 2000 (SEK(2001) 694 slutlig) och svar från kommissionen

Den 10 maj 2001 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om den XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken 2000
(SEK(2001) 694 slutlig).

Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion som ansvarat för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 21 november 2001. Föredragande var Mario Sepi.

Vid sin 386:e plenarsession den 28 november 2001 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 108 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst. Följande dokument innehåller yttrandets
viktigaste delar och kommissionens ståndpunkt.

32. uppmanar kommissionen att bevara de årliga för-
teckningarna över statligt stöd inom EU också efter
att resultattavlan upprättats,

Kommissionen undersöker möjligheten att upprätta ett
omfattande referensdokument för statligt stöd vad
gäller situationen, utvecklingen och tendenserna inom
Europeiska unionen.

33. beklagar att kommissionen inte varit i stånd att pre-
sentera tillförlitliga siffror på antalet tillfällen där
olagligt statligt stöd återbetalats; uppmanar kom-
missionen att undersöka denna fråga och åter-
komma med tillförlitlig information så snart som
möjligt; uppmanar vidare kommissionen att
påbörja utarbetandet av gemensamma EU-regler
om återbetalning av olagligt tilldelat statligt stöd,

Kommissionen har alltid övervakat återbetalningen av
olagligt statligt stöd. En detaljerad förteckning över
oavslutade återbetalningsärenden, med en kort beskriv-
ning av kommissionens agerande i dessa fall, offentlig-
görs regelbundet i del II av årsrapporten om
konkurrenspolitiken.
Medlemsstaterna ansvarar för att olagligt stöd återbe-
talas i enlighet med den egna lagstiftningen. Det skall
påpekas att de företag som skall betala tillbaka stöd i ett
betydande antal fall befinner sig antingen på obestånd
eller i konkurs. På grund av de komplexa och varie-
rande nationella lagstiftningarna (bolagsrätt, lagar och
andra författningar, obeståndslagstiftningen, etc.) över-
väger kommissionen inte att utarbeta några gemen-
samma regler för återbetalning av olagligt statligt stöd
inom den närmaste framtiden.

34. påkallar en förbättring av rättsställningen för
företag som lidit skada; anser att kommissionen
och medlemsstaterna bör arbeta för att få tredje
parter att delta mer aktivt; anser vidare att det vore
en fördel om verkliga konkurrensanalyser och
utfrågningar kunde anordnas i samband med kom-
missionens behandling av de enskilda fallen,

Berörda tredje parter har redan nu om de visar tillräck-
ligt intresse rätt att höras i kommissionsförfaranden.
Kommissionen överväger dessutom hur man skall
kunna skydda tredje parts intressen inom det nya
systemet för konkurrenskontroll vid beslut om icke-
ingripande och beslut om godkännande av åtaganden.

35. välkomnar med tillfredsställelse såväl de framsteg
som gjorts av kandidatländerna inom konkurrens-
politiken som inrättandet av konkurrensmyndighe-
ter och den verksamhet som bedrivs vid dessa;
kräver strängare disciplin samt inga eller endast
korta övergångsfrister vid tilldelningen av statligt
stöd.

Kommissionen erkänner kandidatländernas framsteg
vad beträffar införandet av en egen konkurrensdisciplin
och anser att det är viktigt att konkurrensmyndigheterna
i förstärkandet av konkurrensreglerna nu koncentrerar
sig på sådan praxis som är viktig för marknadsstruk-
turen. Särskilt på området statligt stöd krävs det fortfa-
rande stora insatser i de flesta länder och kommissionen
anser inte att några övergångsperioder skall vara
nödvändiga på detta område.
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XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken 2000 — (SEK(2001) 694 slutlig) – november

Viktiga punkter ur ESK:s yttrande Kommissionens ståndpunkt 

Kommittén välkomnar i huvudsak rapporten. Beaktar det positiva mottagandet.

3.4.1 När det gäller projektet att modernisera lagstift-
ningen om konkurrensbegränsande samverkan och
missbruk av dominerande ställning krävs det att
konkurrenspolitiken tillämpas på ett enhetligt sätt.
Detta krav ställs på organ som skiljer sig åt i fråga om
befogenheter, placering i den institutionella hierarkin
och sammansättning, och som därför kan besluta och
agera på inbördes olika sätt.

Kommissionen medger dessa farhågor och kommer inte
bara att överväga dessa under den pågående debatten
med rådet, utan också utfärda relevanta riktlinjer.

3.7.3 Ett problem som tas upp i samband med ärendet
Honeywell är behovet av att internationalisera konkur-
renspolitikens principer. Kommissionens förslag om att
skapa utrymme för åtgärder på detta område inom
ramen för WTO förefaller ytterst relevant. Kommittén
har upprepade gånger tagit upp frågan i sina yttranden
under de senaste fyra eller fem åren. Det forum som
kommissionen föreslår kan dock bara betraktas som ett
första steg i denna riktning. Det bilaterala samarbetet
med de främsta industriländerna bör dock fortsätta.

Kommissionen är medveten om behovet av att fortsätta
strävandena efter att öka det bilaterala samarbetet med
sina handelspartner för att lösa internationella konkur-
renspolitiska frågor. Utöver det bilaterala samarbetet
skall kommissionen förstärka sina insatser för multila-
terala konkurrensregler inom WTO. Ett första uppmunt-
rande steg togs under WTO:s fjärde ministermöte i
Doha/Qatar. I den deklaration som WTO-ministrarna
antog medges att ett sådant avtal behöver förhandlas
fram. Förhandlingarna skall inledas under det femte
ministermötet i WTO under 2003.

3.10 GD Konkurrens informationspolitik bör förbättras
i detta sammanhang. Visserligen kan inte tidsfristerna
för de officiella rapporterna ändras, men man skulle
kunna skynda på publiceringen av kommissionsleda-
motens inledning och en kort sammanfattning av GD
Konkurrens lagstiftningsverksamhet och ”rättsliga”
verksamhet.

Kommissionen ökar strävandena efter att förbättra
informationen till allmänheten. Den årliga rapporten
kräver som kommissionsdokument påskrift av hela
kommissionen. Det gäller i lika hög grad för samman-
fattningar. Den antas vanligtvis redan i april varje år.
Kommissionen ser därför inte att det finns något behov
av att bara några veckor tidigare publicera ytterligare ett
dokument.

3.11 Online-informationen om statligt stöd borde
utökas till att även omfatta andra ämnen och regel-
bundet kompletteras med trycksaker.

Kommissionen ökar mängden information om statligt
stöd. Två bra exempel är det nyligen online-lanserade
registret över statligt stöd och resultattavlan för statligt
stöd, som publicerats i pappersform.

3.15.1 Kommittén anser att den önskvärda integra-
tionen av dessa samhällen i gemenskapen kan leda till
djup besvikelse och avvisande om de sociala aspekterna
blir lidande. Det är därför nödvändigt att låta denna
process åtföljas av riktade ekonomiska och kraftfulla
socialpolitiska åtgärder samt av förbättrade villkor för
utvecklingen av i första hand små och medelstora
företags företagaranda. Kommittén anser därför att det
behövs mycket större resurser än de som EU i dag
ställer till förfogande.

Kommissionen beaktar denna synpunkt.

3.16 Man måste ta itu med vissa välkända karteller som
dominerar världsekonomin, t.ex. på olje- och naturgas-
marknaden. Den kartellpolitik som förs av både OPEC
och andra oljeföretag strider i hög grad mot konkurrens-
politiken, och den måste därför motverkas med hjälp av
lämpliga instrument och tillräckliga politiska inten-
tioner. I en global ekonomi bör även de ekonomiska
åtgärder som sköts direkt av staterna vara i linje med
ekonomisk korrekthet och konkurrenspolitiken.

Kommissionen delar kommitténs farhågor och är
positiv till utvecklingen av internationella forum för att
diskutera och samordna de olika konkurrenslagstift-
ningar som används inom världens viktigaste handels-
områden. Utan en sådan global samordnande
myndighet kan kommissionen bara tillämpa fördraget.
Artikel 81 i EG-fördraget, som förbjuder karteller,
tillämpas bara på företagens beteenden. Den tillämpas
inte på suveräna staters beteenden, även om gemen-
skapsmarknaden påverkas av detta beteende.
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3.17 Det faktum att vissa yrkesområden skyddas av
avtal i administrativt hänseende eller lagstiftningshän-
seende i enstaka länder är en ohållbar motsägelse i
förhållande till den europeiska konkurrenspolitikens
principer. Vid den tidpunkt då monopolen på de allmän-
nyttiga tjänsternas område avregleras, de multinatio-
nella företagen drabbas av sanktioner, och alla
uppmanas att öka konkurrenskraften, då måste yrkes-
kartellerna – som ju är en kvarleva från det förflutna –
anpassa sig till de nya villkoren. Detta är en uppgift
som kommissionen måste ta itu med inte bara genom
att yttra sig, utan även genom konkreta handlingar som
kan uppmuntra de nationella myndigheterna att handla
följdriktigt.

I samband med avregleringen kommer kommissionen
att använda alla gemenskapens konkurrenspolitiska
instrument (statligt stöd, koncentrationskontroll,
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning) för att säkerställa och utveckla
effektiv konkurrens på de berörda marknaderna. Den
kommer särskilt att vara uppmärksam när det gäller
olagligt stöd.
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