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FORORD AF MARIO MONTI
Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken

Når man ser tilbage på den konkurrencepolitiske udvikling i 2002, springer et gennemgående træk i
øjnene, nemlig modernisering i ordets bredeste forstand. Hvad enten vi tænker på vort ambitiøse arbejde,
der er kulmineret i vedtagelsen af nye regler som f.eks. inden for karteller, eller på de væsentlige stadier,
vi har tilbagelagt i forbindelse med reformen af EU’s fusionskontrol, eller de skridt, der er taget for
yderligere at strømline statsstøttekontrollen, er moderniseringsbestræbelserne et bevis på, at Kommis-
sionen dels er fast besluttet på konstant at tilpasse sin politik og sine håndhævelsesmetoder til det hurtigt
skiftende erhvervsklima, dels er indstillet på at sikre, at dens beslutningsproces er i overensstemmelse
med de strengeste retssikkerhedsprincipper. Modernisering er nødvendig for at garantere en systematisk,
effektiv og rimelig anvendelse af konkurrencereglerne i et udvidet EU med det endelige mål at forbedre
de fordele, som konkurrenceudsatte markeder indebærer for forbrugerne, og at opretholde dette uerstat-
telige incitament for virksomhederne til at forbedre deres konkurrenceevne.

En forudsætning for, at vi opnår vellykkede resultater, er, at de eksisterende konkurrenceregler håndhæves
systematisk og korrekt, og dette har været drivkraften bag vores handlinger i 2002. I år har vi vedtaget
forordning (EF) nr. 1/2003, der indeholder fundamentalt nye procedureregler for anvendelsen af kartelreglerne
i EU. Forordningen gør status over det væld af håndhævelseserfaringer, der er indhøstet i de sidste 40 år, og
skaber betingelser for en mere effektiv håndhævelse i et udvidet EU. Vores usædvanligt vellykkede kartelbe-
kæmpelse i 2002, der er en understregning af, at Kommissionen har sat større fokus på indgreb over for de
alvorligste overtrædelser, er et slående eksempel på de ændringer, der må forventes. Men vores bestræbelser på
at forbedre håndhævelsen af reglerne vedrører også fusionskontrollen. Den gennemgribende revision i årets
løb har omfattet både procedurereglerne og de materielle regler. Den skulle snart resultere i endnu en vigtig
reform, der på afgørende måde vil bidrage til en bedre håndhævelse af EU’s konkurrencepolitik.

Håndhævelse af reglerne er én ting. Tilsyn med, at deres indhold er nøje afstemt efter de økonomiske
behov, er et andet væsentligt krav til en sund konkurrencepolitik. Resultaterne i 2002 viser også, at
Kommissionen således er indstillet på at foretage en konstant undersøgelse af reglernes indhold. Vi er
ikke blot fortsat med at tilpasse dem efter den hurtige udvikling i de økonomiske sektorer, hvor de finder
anvendelse, men vi har også bestræbt os på at forenkle dem for at reducere omkostningerne ved
overholdelse af konkurrencereglerne mest muligt.

Alt dette ville være nyttesløst, hvis det skete fuldstændig uden hensyn til den øvrige verden. I vore dages
globaliserede økonomi er et forstærket internationalt samarbejde nøglen til effektivitet. Det indebærer, at
vi konstant tilstræber dialog og samordning med alle vores partnere, ikke mindst i forbindelse med EU’s
globale forpligtelse til at sikre konkurrenceforholdene.

På vej mod en mere systematisk og effektiv håndhævelse, 
der opfylder de strengeste retssikkerhedsprincipper

Resultaterne i 2002 afspejler den beslutsomhed, hvormed Kommissionen har forfulgt sit mål, nemlig at
fremme en bedre håndhævelse af konkurrencepolitikken.
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Nye regler for en bedre håndhævelse på kartelområdet

På grundlag af erhvervslivets og de nationale myndigheders og domstoles hidtidige erfaringer har det
kunnet konkluderes, at det ikke blot var ønskeligt, men også muligt at gennemføre en kraftig decentrali-
sering af håndhævelsen af EU’s kartelregler. Lige inden udgangen af 2002 vedtog Rådet forordning (EF)
nr. 1/2003, som indeholder nye regler for gennemførelse af EF-traktatens artikel 81 og 82, med henblik
på at muliggøre en bredere, men samtidig strammere håndhævelse af reglerne efter udvidelsen. Som
nummeret symboliserer, indleder denne forordning et nyt kapitel i Kommissionens og de nationale
konkurrencemyndigheders og domstoles anvendelse af et fælles regelsæt i Europa. Men en sådan
decentralisering er ikke nok i sig selv: Der er også behov for effektive ansvarsfordelingsordninger, som
bygger på præcise kriterier, således at sagerne behandles på det niveau, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
Det nyligt oprettede net af europæiske konkurrencemyndigheder vil fra den 1. maj 2004, når den nye
forordning træder i kraft, komme til at spille en vigtig rolle i denne forbindelse.

En decentraliseret anvendelse af kartelreglerne og afskaffelsen af anmeldelsessystemet vil gøre det
muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sin vigtigste opgave. Den vil i langt højere grad end
tidligere kunne afsløre og straffe de alvorligste overtrædelser. Resultaterne i 2002 viser, at Kommissionen
har forberedt sig på at styrke denne højt prioriterede opgave. Efter de vellykkede resultater i 2001 blev
der også i 2002 opnået ekstraordinære resultater med hensyn til bekæmpelsen af virksomhedernes
konkurrencebegrænsende aftaler og praksis, især karteller. Der blev vedtaget ti forbudsbeslutninger,
hvorved Kommissionen pålagde virksomhederne bøder på over 1 mia. EUR i alt.

Men for at holde trit med de stadig mere snedige metoder, der anvendes for at skjule ulovlig adfærd, må
de håndhævende myndigheder også have velegnede midler til rådighed. Den nye samarbejdsordning, der
blev vedtaget i 2002, styrker i betydeligt omfang Kommissionens mulighed for at afsløre og straffe
karteller ved at skabe stærke incitamenter for de involverede virksomheder til at samarbejde med
Kommissionen og hurtigst muligt frembringe oplysninger, der kan hjælpe Kommissionen med at afsløre
og standse et kartel. Denne nye samarbejdspolitik har allerede givet væsentlige resultater. Sammen med
de udvidede undersøgelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1/2003, vil den give Kommis-
sionen mulighed for at fortsætte og intensivere sine håndhævelsesaktiviteter på kartelområdet.

Udviklingen i vores gennemgribende revision af fusionskontrollen

Ønsket om en optimal ansvarsfordeling mellem de håndhævende myndigheder ligger også til grund for
reformen på fusionsområdet. Det er naturligvis nødvendigt at bibeholde et af de vigtigste positive
karakteristika ved EU’s fusionskontrolsystem, nemlig at fusioner af fællesskabsdimension kun skal
undersøges af en enkelt myndighed (»one-stop shop«). Men det er ikke til hinder for, at nogle dele af en
sag kan henvises til de nationale myndigheder, hvis de har større ekspertise på området. I 2002 skete der
en betydelig forøgelse af antallet af sådanne tilfælde, og for første gang henviste medlemsstater i
fællesskab to sager til Kommissionen, da denne havde et bedre overblik over situationen på de relevante
markeder. Denne udvikling skulle snart blive bekræftet gennem forenklingen af henvisningsprocedurerne
i begge retninger, som foreslået i forbindelse med revisionen af fusionsforordningen.

Efter en omfattende høring af udkastet forelagde Kommissionen den 11. december Rådet et forslag til en
gennemgribende reform af forordning (EØF) nr. 4064/89. Samtidig med at forslaget bibeholder de
væsentlige betingelser, der hidtil har været anvendt efter fusionsforordningen — som i vid udstrækning
har vist sig at være tilstrækkelige i forhold til kompleksiteten i vore dages transaktioner — erkendes det
dog, at der er behov for en nærmere afklaring af nogle af dens aspekter. Desuden har Kommissionen
vedtaget et udkast til en meddelelse om vurdering af horisontale fusioner for at sikre, at begrundelsen i
KONK. BERETN. 2002
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Kommissionens beslutninger bliver mere gennemsigtig, og der vil blive udarbejdet flere andre
meddelelser. Forslaget har desuden til formål at tage større hensyn til de effektivitetsgevinster, som
fusioner kan medføre. Disse bør tages i betragtning ved undersøgelsen, forudsat at de er til direkte gavn
for forbrugerne, og at de er væsentlige, påviselige og direkte knyttet til transaktionen.

Kvaliteten af vores materielle regler ville dog kun betyde ganske lidt, hvis vi ikke kunne anvende dem i
en beslutningsproces, der opfylder de strengeste krav til retssikkerhed og gennemsigtighed. Førstein-
stansrettens annullering af tre forbudsbeslutninger på fusionsområdet sidste år har sat skarpt fokus på
behovet for, at Kommissionens økonomiske begrundelse er hævet over al kritik. De foranstaltninger, som
Kommissionen har foreslået, tager fuldt hensyn til disse krav. Det foreslås, at tidsfristerne for
anmeldelser og for vurdering af tilsagn gøres mere fleksible. Desuden kan det bidrage til retssikkerheden,
at alle de deltagende parter får hurtig og systematisk adgang til sagsakterne og oplysninger om det
stadium, vi er nået frem til i undersøgelsen. Der er også planlagt en yderligere styrkelse af høringskonsu-
lenternes, de interesserede parters og forbrugernes rolle. Med det formål at forbedre undersøgelserne og
den økonomiske ekspertise i Generaldirektoratet for Konkurrence besluttede jeg at udpege en
cheføkonom for at understrege vores perfektionistiske bestræbelser. Sidst, men ikke mindst, blev vores
interne kontrol taget op til en grundig nyvurdering og er nu ved at blive styrket, f.eks. ved indførelse af
ekspertpaneler i forbindelse med de fleste komplicerede sager.

Tilpasning af vores reglers indhold til vores økonomiske behov, 
samtidig med at omkostningerne ved overholdelsen af reglerne reduceres

Modernisering indebærer også revision af reglernes indhold af hensyn til den måde, hvorpå markederne
fungerer i øjeblikket, uden at traktatens integrationsmål dog lades ude af betragtning. Dette gælder især
sektorer, hvor der først er indført konkurrence for nylig. Udvikling af et nyt retsgrundlag gennem en
gradvis liberaliseringsproces sikrer ikke blot, at der indføres konkurrencevilkår, som skaber nye
erhvervsmuligheder for både virksomheder, der ønsker at komme ind på markedet, og eksisterende
virksomheder, men også at tilpasningen efter den nye konkurrencesituation i praksis giver sig udslag i
fordele for forbrugerne. Men reglerne må også revideres på områder, hvor konkurrencen ikke har skabt
de forventede virkninger, til trods for at virksomhederne længe har været udsat for konkurrence.

Reaktion på den økonomiske udvikling og fremme af den, hvor det er nødvendigt

Kommissionen beviste igen i 2002, at den var indstillet på at nå de mål med hensyn til konkurren-
ceevne og udviking, der blev fastsat på topmødet i Lissabon. Der skete i denne forbindelse store
fremskridt i drøftelserne i Rådet og Europa-Parlamentet om forslagene til ny lovgivning. På energi-
området nåede man i november frem til en politisk aftale om et nyt direktiv og en forordning om at øge
tempoet i liberaliseringen af markederne for el og gas. Ved at gøre lovgivningen om disse markeders
nye karakteristika mere ensartet vil direktiverne fjerne de konkurrenceforvridninger, der skyldes, at
medlemsstaterne har åbnet deres markeder og forbedret betingelserne for effektiv liberalisering af
deres markeder i forskelligt tempo. Forordningen om grænseoverskridende handel med elektricitet, der
blev vedtaget i juni, vil også være et vigtigt skridt hen imod et ægte indre elmarked. Denne udvikling i
lovgivningen vil dog kræve, at konkurrencemyndighederne fører øget tilsyn for at sikre, at de nye
markedsmuligheder ikke undermineres af restriktiv og/eller ulovlig adfærd fra energiselskabernes side,
især når der er tale om eksisterende virksomheder, som er vertikalt integrerede, eller som modtager
statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet, og som giver dem mulighed for at forvride konkur-
rencen på de liberaliserede markeder. Tilsvarende skaber det nye postdirektiv, der blev vedtaget i juni,
mulighed for større konkurrence mellem operatørerne på det, der forventes at blive et egentligt indre
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marked for posttjenester. I de nye regler for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der blev
vedtaget i februar, tillægges undersøgelsen af konkurrencevilkårene en mere afgørende rolle for så vidt
muligt at undgå en forhåndsregulering. Af denne grund må konkurrenceinstrumenterne være effektive,
når det gælder hurtige sanktioner over for enhver form for ulovlig adfærd og med henblik på at undgå,
at statsstøtte benyttes til at fordreje konkurrencen.

Kommissionen må også spille sin rolle som initiativtager og skabe forandringer, når markederne ikke
fungerer tilfredsstillende i forhold til traktatens mål. Som et konkret eksempel herpå kan nævnes den nye
fritagelsesforordning for salg af motorkøretøjer, der blev vedtaget i juli. Det er på høje tid, at vi får et
egentligt indre marked for biler til gavn for forbrugerne og af hensyn til den europæiske industris konkur-
renceevne. En undersøgelse havde klart vist, at den markedsintegration, som den tidligere forordning for
salg af motorkøretøjer tog sigte på, ikke var opnået i det omfang, man havde håbet, og at forbrugerne ikke
fik del i de fordele, som de fritagne restriktioner medførte. Der er således indført et nyt system, som skal
give markedsintegrationen et nyt skub fremad, så forbrugerne kan få lavere priser, større udvalg og bedre
service. Samtidig udvider det mulighederne for erhvervsinitiativer. Kommissionens bestræbelser på at
benytte en upartisk fremgangsmåde kom til udtryk i en omfattende høring af alle interesserede, som gav
mulighed for vedtagelse af den nye forordning.

Reduktion af omkostningerne ved overholdelse af konkurrencereglerne belyst ved statsstøttekontrollen

En anden faktor, der påvirker den måde, markederne fungerer på, er statsstøtte. For at opfylde målsæt-
ningerne for markedsintegration er det nødvendigt at opretholde en streng statsstøttedisciplin inden for
det indre marked. I 2002 blev der gjort fremskridt med hensyn til forenkling og afklaring af de gældende
statsstøtteregler. De nye multisektorale rammebestemmelser for store regionale projekter, der blev
vedtaget i marts, indeholder klarere regler for vurdering af store investeringsprojekter og afskaffer
anmeldelseskravet i forbindelse med støtte, der ydes i henhold til en godkendt ordning. En ny forordning
om beskæftigelsesstøtte, der blev vedtaget i november, gør det lettere for medlemsstaterne at tage initiativ
til at fremme jobskabelsen, idet den afskaffer kravet om anmeldelse af bestemte støtteforanstaltninger.
Hermed bliver det lettere for medlemsstaterne at gribe hurtigt og effektivt ind for at fremme den
økonomiske vækst og jobskabelsen. Forordningen er også i overensstemmelse med en kommende, mere
vidtrækkende reformpakke på statsstøtteområdet, der skal strømline procedurerne og give Kommissionen
mulighed for at koncentrere sig om de former for statsstøtte, der vil kunne fordreje konkurrencen mest.

Beskyttelse af konkurrenceforholdene gennem internationalt samarbejde er et ærgerrigt
mål

Denne korte gennemgang af den vigtigste udvikling i EU’s konkurrencepolitik i 2002 belyser klart den
type udfordringer, som konkurrencemyndighederne overalt i verden står over for dagligt. Disse bestræ-
belser ville være nyttesløse, hvis ikke vi tog hensyn til, at globaliseringen gør det væsentligt for os at
drøfte konkurrencespørgsmål med vores handelspartnere. Vores indsats vil kun bære frugt, hvis der gøres
en tilsvarende indsats i andre lande. Derfor har jeg altid bestræbt mig på at udvikle det internationale
samarbejde på både bilateralt og multilateralt plan. Også på dette område skete der store fremskridt i
2002. Som forberedelse til udvidelsen fortsatte kandidatlandene med at gennemføre den gældende fælles-
skabsret, især på statsstøtteområdet, og dette gav mulighed for at afslutte forhandlingerne med Den
Tjekkiske Republik, Ungarn, Malta, Polen og Slovakiet inden årets udgang. Hvad det bilaterale
samarbejde angår, nåede vi med vedtagelsen af et forslag til Rådets afgørelse et godt stykke vej hen imod
indgåelse af en samarbejdsaftale med Japan. Endelig blev der gjort tilfredsstillende fremskridt i arbejdet
på multilateralt plan. Åbningskonferencen for Det Internationale Konkurrencenet (ICN) blev holdt i
KONK. BERETN. 2002
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Napoli i september, og WTO’s arbejdsgruppe for handel og konkurrence fortsatte sine drøftelser på en
række møder, hvor vi fremsatte meget konkrete forslag.

*
* *

De resultater, vi har opnået i 2002, er betydelige og indgår i et samlet koncept. Jeg er overbevist om, at
dette viser vort vedvarende ønske om at forberede os på de fremtidige udfordringer. Lad os ikke gøre os
nogen illusioner: Der bliver tale om store udfordringer. Med gennemførelsen af den nye kartelforordning,
reformen af fusionskontrollen, moderniseringen af politikken for kontrol med statsstøtte og de forbere-
delser inden udvidelsen vil vi i 2003 få hænderne fulde, fordi vi skal sikre, at den sæd, vi såede i 2002,
giver det forventede udbytte.
KONK. BERETN. 2002
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INDLEDNING

1. Det er almindeligt anerkendt overalt i verden, at en effektiv konkurrence på markedet indebærer
fordele, fordi den sikrer en effektiv ressourceallokering og fremmer innovation og teknisk udvikling. Det
er dog en konstant udfordring at sikre eller skabe betingelserne for konkurrence på markedet, og det
gælder både aktørernes adfærd på disse markeder og de hindringer, som statsstøtteforanstaltninger
medfører. Konkurrencepolitikken tjener således to formål: Den skal dels rette op på markedssvigt som
følge af, at markedsdeltagernes adfærd og en række markedsstrukturer skader konkurrencen, dels bidrage
til generelle økonomisk-politiske rammer på tværs af erhvervssektorerne til fremme af en effektiv
konkurrence. I en verden med vedvarende globalisering må beskyttelsen af konkurrencen inden for et
integreret økonomisk område som EU nødvendigvis også have et eksternt modstykke for at skabe lige
konkurrencevilkår på internationalt plan.

2. EU’s konkurrencepolitik hviler på tre nært forbundne grundpiller, som alle skal sikre, at den
effektive konkurrence kommer forbrugerne til gode, og samtidig skal fremme det europæiske
erhvervslivs konkurrenceevne. For det første skal nævnes den effektive håndhævelse af kartelreglerne,
som forbyder virksomheder at anvende aftaler eller praksis, der er urimeligt restriktive, og at misbruge
deres dominerende stilling på markedet. I denne forbindelse sættes der i stigende grad ind på at forhindre,
at markedsdeltagernes alvorligste former for konkurrencebegrænsende adfærd, såsom markedsdelings-
eller priskarteller, ødelægger den effektive konkurrence. Samtidig er der behov for fusionskontrol for at
forhindre, at fusioner og virksomhedsovertagelser skaber eller styrker en dominerende stilling på
markedet. For det andet gennemføres åbningen af økonomiske sektorer, hvor der endnu ikke er nogen
effektiv konkurrence, gennem en gradvis liberaliseringspolitik sideløbende med en række lovgivnings-
mæssige foranstaltninger til yderligere integration af det indre marked. For det tredje omfatter EU’s
konkurrencepolitik kontrol med statsstøtte på overnationalt plan for at sikre, at statsinterventioner ikke
forvrider konkurrencen på markedet gennem subsidier og skattefritagelser.

3. De største udfordringer, som EU’s konkurrencepolitik har stået over for i de sidste par år, og som
har dannet grundlag for Kommissionens prioriteringer på det lovgivnings- og håndhævelsesmæssige
område, er velkendte: Den forestående udvidelse af EU til 25 medlemmer indebærer, at såvel EU som de
ti kandidatlande udfolder store bestræbelser for at skabe grundlaget for, at traktatens konkurrenceregler
kan anvendes effektivt, så snart de nye medlemsstater er tiltrådt. Globaliseringen af markederne kræver
øget samarbejde mellem de konkurrencepolitiske myndigheder på internationalt plan. Endelig kan der
ikke ses bort fra ændringer i erhvervsklimaet, såsom de dårligere udsigter til økonomisk vækst eller
vanskelighederne inden for bestemte sektorer, som vi har set i 2002, selv om der heller ikke derfor er
nogen grund til ikke at følge en effektiv konkurrencepolitik.

4. Af hensyn til disse udfordringer har Kommissionen ud over den vedvarende bekæmpelse af
konkurrenceskadelige horisontale karteller, der er en af de alvorligste overtrædelser af konkurrenceretten,
gennemført en række reformprojekter inden for alle konkurrencepolitiske områder med gode resultater.
Som det vigtigste tiltag i 2002 skal nævnes, at en ambitiøs og gennemgribende revision af reglerne om
gennemførelse af traktatens artikel 81 og 82 har ført til Rådets vedtagelse af en ny grundforordning. Den
vil indlede en ny æra i håndhævelsen af kartelreglerne i EU, idet den vil involvere de nationale
konkurrencemyndigheder og domstole mere direkte i anvendelsen af traktatens konkurrenceregler inden
for rammerne af det europæiske net af konkurrencemyndigheder. Den nye gruppefritagelsesforordning
for motorkøretøjsbranchen er et resultat af en større revision af konkurrencereglerne inden for denne
branche. Revisionen af fusionsforordningen er ligeledes skredet fremad med Kommissionens vedtagelse
af et forslag til en ny forordning på grundlag af en omfattende høring af interesserede parter og
erfaringerne i forbindelse med anvendelsen af den første fusionsforordning. Sidst, men ikke mindst, er
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erkendelsen af, at en smidig statsstøttekontrol er af stor betydning, kommet til udtryk i en række vigtige
reformprojekter for forenkling af statsstøtteprocedurerne for yderligere at styrke dette instruments
væsentlige rolle i EU’s konkurrencepolitik.

5. I 2002 blev der registreret i alt 1 019 sager, herunder 321 kartelsager (efter EF-traktatens artikel 81, 82
og 86), 277 fusionssager og 421 statsstøttesager. De tilsvarende tal for 2001 var 1 036 nye sager, herunder
284 kartelsager, 335 fusionssager og 417 statsstøttesager (bortset fra klager). Den generelle udvikling i
nye sager udviser derfor ikke nogen ensartet tendens på tværs af de konkurrencepolitiske områder. Mens
der kan konstateres en kraftig stigning inden for kartelsager, skete der et tydeligt fald i antallet af
fusionssager, men antallet af nye statsstøttesager holdt sig konstant.

6. På kartelområdet var antallet af nye anmeldelser forholdsvis beskedent, mens der blev indledt
langt flere sager på Kommissionens eget initiativ i 2002 (91) end i 2001 (74). Denne udvikling danner
optakt til den udfasning af anmeldelsesordningen, som moderniseringen af kartelreglerne vil medføre.
Antallet af klager steg fortsat (129 i 2002 mod 116 i 2001 og 112 i 2000).

7. Det samlede antal afsluttede sager i 2002 var 1 283, herunder 363 kartelsager, 268 fusionssager
og 652 statsstøttesager (bortset fra klager). De tilsvarende tal for 2001 var 1 204 afsluttede sager,
herunder 378 kartelsager, 346 fusionssager og 480 statsstøttesager. Mens faldet i de afsluttede kartelsager
kan tilskrives den fortsatte prioritering af ressourcekrævende kartelsager, blev antallet af sager under
behandling yderligere formindsket, idet antallet af afsluttede sager oversteg antallet af nye sager.

8. Antallet af fusioner og alliancer, som Kommissionen undersøgte i 2002, faldt betydeligt efter en
begyndende stagnation i væksttendensen i 2001, men var dog fortsat stort (277 nye sager). Kommissionen
vedtog 275 formelle beslutninger i årets løb (mod 340 i 2001). Antallet af sager, der kræver indgående
undersøgelse, faldt betydeligt til det niveau, der kunne konstateres i midten af 1990’erne (7 sager, hvor der
blev indledt en fase II-procedure i 2002, mod ca. 20 om året i 1999-2001). Der måtte dog afsættes
yderligere ressourcer til opfølgning af tidligere beslutninger, som var indbragt for Domstolen.

9. På statsstøtteområdet steg antallet af anmeldelser og nye uanmeldte støttesager i forhold til 2001,
mens antallet af anmodninger om undersøgelse af støtteordninger svarer til de tidligere års efter at være
steget kraftigt i 2001. Antallet af indledte procedurer holdt sig konstant (62 i 2002 mod 66 i 2001), mens
antallet af endelige negative beslutninger faldt en smule (37 i 2002 mod 31 i 2001). Generelt set er antallet
af statsstøttesager under behandling også blevet reduceret betragteligt (fra 621 i 2001 til 582 i 2002,
herunder 255 klager).

Boks 1: En vigtigere rolle for forbrugerne

Et af hovedformålene med den europæiske konkurrencepolitik er at fremme forbrugernes interesser,
dvs. at sikre, at den velstand, der skabes af den europæiske økonomi, kommer forbrugerne til gode.
Dette mål, som kommissær Mario Monti har understreget ved flere lejligheder og fortsat betragter
som et af sine højest prioriterede, er af horisontal art, dvs. at Kommissionen tager hensyn til
forbrugernes interesser på alle konkurrencepolitiske områder, såsom bekæmpelse af konkurrence-
skadelige aftaler, især ulovlige karteller, og misbrug af dominans, kontrol med fusioner og kontrol
med medlemsstaternes statsstøtte.
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Kommissionen er klar over, at det undertiden er vanskeligt for de enkelte forbrugere at vurdere,
hvilken indvirkning konkurrencepolitikken har på deres hverdag, fordi mange konkrete konkurren-
cesager er komplekse, og Kommissionens indgriben på dette område ofte påvirker deres interesser
indirekte. Hvis f.eks. Kommissionen standser et kartel for forbrugsvarer eller forbyder en
teleoperatør med en dominerende stilling at anvende urimeligt høje priser, kan det direkte medføre
et prisfald, som kan mærkes på enhver husholdnings budget, mens et effektivt fusionskon-
trolsystem ikke nødvendigvis vil blive opfattet som gavnligt for de forbrugere, der nyder godt af
det. Det skyldes, at EU’s fusionskontrol tager sigte på at undgå de negative virkninger for
forbrugernes velfærd, som fusioner ellers ville kunne få.

Ofte er fusionskontrollens positive resultater derfor kun synlige på længere sigt. Statsstøttekon-
trollen er også af betydning for en effektiv ressourceallokering inden for den europæiske økonomi
og bidrager dermed til et sundt erhvervsklima for såvel virksomhederne som forbrugerne.
Kommissionen tager i sine statsstøttebeslutninger hensyn til forhold, der vedrører en korrekt
anvendelse af forsyningspligtydelser (1).

Kommissionen anvender flere forskellige metoder til at få forbrugerne i tale og øge deres
opmærksomhed om sit arbejde på konkurrenceområdet. To gange om året afholdes der en
europæisk konkurrencedag i det land, der har EU-formandskabet (2), hvor Kommissionen og
Europa-Parlamentet deltager aktivt. Disse begivenheder skal gøre konkurrencespørgsmål mere
tilgængelige for forbrugerne og deres repræsentanter. Kommissionen samarbejder også indgående
med forbrugerorganisationer, især Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer (BEUC) (3),
og ansporer de nationale forbrugerorganisationer til at engagere sig mere aktivt og påpege områder
af særlig interesse for forbrugerne. Denne rapport er også en kommunikationskanal til forbrugerne.

Den igangværende reform på kartelområdet og inden for fusionskontrollen vil bringe beslutnings-
processen nærmere forbrugerne. Den decentraliserede anvendelse af kartelreglerne vil således give
forbrugerne mulighed for at klage til de nationale konkurrencemyndigheder, som kan anvende de
europæiske kartelregler fuldt ud. Disse regler er direkte anvendelige i samtlige medlemsstater, og
reformen styrker også de nationale domstoles rolle i forbindelse med overtrædelse af disse
regler (4). Som led i den foreslåede reform af fusionsforordningen skal der oprettes en konsulent-
funktion (5) i Kommissionen for at give forbrugerne og deres repræsentanter bedre muligheder for
at udtale sig om bestemte fusioner i god tid.

Sidst, men ikke mindst, vil revisionen af gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjsbranchen
ændre både den måde, hvorpå bilerne sælges, og den eftersalgsservice, der ydes i Europa (6). Da
køb af en (ny) bil er en af de største investeringsbeslutninger for de fleste forbrugere, vil de
gennemgribende ændringer i bildistributionen og eftersalgsservice klart være af stor betydning for
forbrugerne, selv om det endnu er for tidligt at vurdere reformens indvirkning på bilpriserne i
Europa samt serviceydelsernes kvalitet og omfang.

(1) Jf. kapitel IV.
(2) Europæiske konkurrencedage i 2002: 26.2.2002 (Madrid) og 17.9.2002 (København).
(3) IP/02/415 af 14.3.2002.
(4) Jf. afsnit I.A.2, især nr. 17.
(5) Jf. nr. 312 og 313.
(6) Jf. afsnit I.C.6.
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Med hensyn til sagsbehandlingen i 2002 henvises forbrugerne især til kartelbeslutningen i sagen
om gipsplader (1), der vedrørte et produkt, som enhver, der har bygget eller renoveret sit hjem, har
kendskab til. Nintendo-sagen (2), hvori Kommissionen standsede konkurrencebegrænsende aftaler
mellem Nintendo og selskabets forhandlere om konsoller og spil, fortjener ligeledes særlig
opmærksomhed i denne forbindelse.

Endelig gøres forbrugerne opmærksomme på beretningens afsnit om »Udviklingen i konkurrencen i
de enkelte sektorer«, der indeholder oplysninger om energi-, tele-, post- og transportsektoren, som er
af stor betydning for forbrugerne. Kartelsagerne inden for mediesektoren, finansielle tjenester,
liberale erhverv og informationssamfundet er også af speciel interesse for forbrugerne.

(1) Jf. nr. 50 ff.
(27) Jf. nr. 61 ff.
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I — KARTELLER OG MONOPOLER — ARTIKEL 81 OG 82; 
STATSMONOPOLER OG MONOPOLRETTIGHEDER 
— ARTIKEL 31 OG 86

A — Modernisering af rets- og fortolkningsreglerne

1. EKSF-traktatens udløb

10. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) udløb den 23. juli. Det
betyder, at sektorer, der tidligere var omfattet af EKSF-traktaten og af de procedureregler og andre regler,
der er afledt af EKSF-traktaten, fra den 24. juli er omfattet af EF-traktaten og af de procedureregler og
andre regler, der er afledt af EF-traktaten.

11. Af hensyn til de problemer, der kan opstå ved overgangen til EF-reglerne, især på kartel-, fusions-
og statsstøtteområdet, udarbejdede Kommissionens kompetente tjenestegrene (Generaldirektoratet for
Konkurrence, Generaldirektoratet for Energi og Transport) en meddelelse om visse aspekter ved
behandlingen af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb (1). Meddelelsen, der blev vedtaget den
21. juni, er tænkt som en vejledning for virksomheder, der er omfattet af kartel- og fusionsreglerne, og
for medlemsstater, der er undergivet statsstøttereglerne, idet den skal give information og skabe
sikkerhed, bl.a. planlægningssikkerhed, i forbindelse med EKSF-traktatens udløb. Meddelelsen påvirker
ikke Retten i Første Instans’ og EF-Domstolens fortolkning af EKSF- og EF-reglerne, men indeholder en
kortfattet gennemgang af de vigtigste ændringer med hensyn til de gældende materielle regler og
procedureregler samt en redegørelse for, hvordan Kommissionen vil behandle særlige problemer i
forbindelse med overgangen fra EKSF-reglerne til EF-reglerne.

12. Generelt anføres det i meddelelsen, at de materielle og proceduremæssige ændringer som følge af
EKSF-traktatens udløb sandsynligvis ikke vil skabe større problemer, fordi der i mange år har været
udfoldet bestræbelser på at anvende samme praksis efter de to traktater.

13. I det følgende nævnes de vigtigste materielle forskelle mellem de gamle og de nye regler:

a) Kartelregler

— Efter EF-reglerne har Kommissionen ikke længere enekompetence, som det var tilfældet under
EKSF-reglerne.

— I modsætning til, hvad der var tilfældet under EKSF-traktaten, er det en forudsætning for anvendelse
af EF-reglerne, at handelen mellem medlemsstater påvirkes.

b) Fusionskontrol

— Efter EKSF-reglerne havde Kommissionen enekompetence uanset eventuelle tærskler, men det er
ikke længere tilfældet.

¥1∂ EFT C 152 af 26.6.2002.
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14. Meddelelsen behandler også en række særlige problemer som følge af overgangen fra EKSF-
reglerne til EF-reglerne. Det gælder især sager, der ud fra et faktisk eller retligt synspunkt startede før
EKSF-traktatens udløb, men fortsætter efter dens udløb. Med hensyn til procedurereglerne er det et
grundprincip, at de regler, der finder anvendelse, er dem, der gælder på det tidspunkt, hvor det
pågældende proceduremæssige skridt indledes.

Karteller, fusioner og statsstøtte

Kommissionen vil fra den 24. juli anvende EF-traktatens procedureregler i alle verserende og nye sager.
Proceduremæssige skridt, der er indledt korrekt efter EKSF-reglerne inden EKSF-traktatens udløb, vil
efter traktatens udløb blive anset for at have opfyldt kravene til tilsvarende proceduremæssige skridt efter
EF-reglerne, medmindre andet fremgår af denne meddelelse.

Desuden behandler meddelelsen en lang række spørgsmål på de tre områder:

a) Kartelregler

— Fritagelsesbestemmelserne i EKSF-traktatens artikel 65, stk. 2, og EF-traktatens artikel 81, stk. 3, er
stort set de samme, og i betragtning af den forestående modernisering af kartelreglerne bør
Kommissionens indgreb på kartelområdet være koncentreret om forbudsprocedurer.

— Kommissionen meddeler derfor virksomhederne, at den ikke vil indlede procedurer efter EF-
traktatens artikel 81 med hensyn til den fremtidige anvendelse af aftaler, der tidligere blev tilladt
efter EKSF-reglerne, dog med forbehold af en væsentlig faktisk eller retlig udvikling, som
indebærer, at der klart må stilles spørgsmålstegn ved, om aftalerne kan fritages efter EF-traktatens
artikel 81, stk. 3.

b) Fusionskontrol

— Behandlingen af joint ventures efter de to regelsæt adskiller sig ved, at flere joint ventures betragtes
som fusioner efter EKSF-traktatens artikel 66, end det er tilfældet efter Fællesskabets fusionsfor-
ordning, der kun omfatter selvstændigt fungerende joint ventures. Joint ventures, der er anmeldt i
henhold til EKSF-traktaten og ikke er færdigbehandlet ved denne traktats udløb, skal måske ikke
anmeldes som fusioner efter Fællesskabets fusionsforordning.

— Ifølge meddelelsen kan sådanne anmeldelser konverteres til anmeldelser af samarbejdsaftaler efter
forordning nr. 17/62, hvis kravene i gennemførelsesforordningens artikel 5 er opfyldt. Det er bl.a. en
forudsætning, at de anmeldende parter anmoder om, at deres anmeldelse konverteres.

c) Statsstøtte

— Når Kommissionen efter EKSF-traktatens udløb skal træffe en beslutning om, hvorvidt støtteforan-
staltninger, der er iværksat uden Kommissionens forudgående godkendelse inden traktatens udløb,
er forenelige med fællesmarkedet, opstår spørgsmålet om, hvilke kriterier der skal anvendes.

— Kommissionen vil anvende sin meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig
statsstøtte (2). Ifølge denne meddelelse skal Kommissionen altid vurdere, om statsstøtten er forenelig

¥2∂ EFT C 119 af 22.5.2002, s. 22.
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med fællesmarkedet, på grundlag af de materielle regler i de gældende instrumenter på det tidspunkt,
hvor støtten blev ydet.

2. Modernisering af reglerne for gennemførelse af EF-traktatens artikel 81 og 82

15. Den 16. december vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1/2003 (3). Denne nye forordning, som
Kommissionen fremsatte forslag til i september 2000, er den mest omfattende reform af kartelreglerne
siden 1962. Forordningen erstatter således de 40 år gamle procedureregler i forordning nr. 17 om
håndhævelse af traktatens bestemmelser om konkurrencebegrænsende virksomhedsaftaler (EF-traktatens
artikel 81) og misbrug af en dominerende stilling (EF-traktatens artikel 82). De nye regler vil gælde fra
den 1. maj 2004, dvs. fra det tidspunkt, hvor EU udvides med ti nye medlemsstater.

16. Reformen ændrer ikke det materielle indhold i EF-traktatens artikel 81 og 82, men vil i høj grad
forenkle håndhævelsen af traktatens kartelregler overalt i EU. Samtidig med at den nye forordning
mindsker virksomhedernes administrative byrde ved at afskaffe anmeldelsesordningen for virksomheds-
aftaler, vil den styrke håndhævelsen af kartelreglerne gennem en bedre og mere effektiv fordeling af
opgaverne mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder. Den vil give både
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder mulighed for at koncentrere sig om
bekæmpelse af de former for begrænsninger og misbrug, der skader konkurrencen og forbrugerne mest.

17. Reformen i hovedtræk:

1. Godkendelsessystemet, hvor alle aftaler skal anmeldes til Kommissionen for at kunne godkendes
efter kartelreglerne, erstattes af en ordning med en direkte anvendelig undtagelse.

Det ville have betydet en urimelig forlængelse af et unødigt bureaukrati og unødige retlige omkostninger
for virksomhederne at opretholde anmeldelsessystemet, efter at Domstolen og Kommissionen i årtier har
anvendt EF-traktatens artikel 81 og 82. I betragtning af EU’s udvidelse vil anmeldelsessystemet heller
ikke længere kunne fungere. Reformen lægger således et større ansvar over på virksomhederne, som selv
skal vurdere, om deres aftaler begrænser konkurrencen, og om disse begrænsninger i så fald opfylder
betingelserne for fritagelse i EF-traktatens artikel 81, stk. 3. I tilfælde, hvor der hersker usikkerhed, fordi
der er tale om nye eller uløste problemer med hensyn til anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler,
kan virksomhederne naturligvis søge uformel rådgivning hos Kommissionen, som i så fald kan beslutte at
afgive en skriftlig udtalelse.

2. EF-traktatens artikel 81, stk. 3, gøres direkte anvendelig.

Kommissionen har ikke længere enekompetence til at indrømme fritagelse efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 3, og det betyder, at Kommissionen, de nationale konkurrencemyndigheder og de nationale domstole
kan håndhæve kartelreglerne i fællesskab. Alle de involverede konkurrencemyndigheder vil arbejde nært
sammen om anvendelsen af kartelreglerne. Da behandlingen af en lang række individuelle sager har
bidraget til fastlæggelsen af Domstolens retspraksis og Kommissionens praksis med hensyn til
fritagelseskriterierne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, kan de nationale konkurrencemyndigheder og
domstole anvende denne praksis ved fastlæggelsen af betingelserne for anvendelse af denne traktatbe-
stemmelse. Som vejledning for de nationale konkurrencemyndigheder og domstole på dette område vil
Kommissionen også udarbejde en meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, som vil
gennemgå hovedpunkterne i den relevante afledte ret.

¥3∂ Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).
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Det vil desuden gøre det lettere for de nationale domstole at anvende Fællesskabets konkurrenceregler, at
de får større muligheder for at anmode Kommissionen om oplysninger og om at afgive udtalelse om
spørgsmål vedrørende reglernes anvendelse. Både Kommissionen og de nationale konkurrencemyn-
digheder vil også have mulighed for at fremsætte indlæg til støtte for en af parterne i en sag ved nationale
domstole, der anvender EF-traktatens artikel 81 eller 82.

3. Det Europæiske Konkurrencenet

Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder vil etablere et net af konkurrencemyn-
digheder, som skal være et centralt led i det nye håndhævelsessystem, og som betegnes Det Europæiske
Konkurrencenet. Det vil skabe mulighed for konsultation, samarbejde og informationsudveksling mellem
de europæiske konkurrencemyndigheder om anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 og 82. Dette vil
kunne ske på et hvilket som helst tidspunkt i beslutningsprocessen fra det tidspunkt, hvor en sag tildeles
en konkurrencemyndighed, til det tidspunkt, hvor den endelige beslutning træffes. Som traktatens vogter
vil Kommissionen få et overordnet ansvar i dette net for at sikre en ensartet anvendelse af Fællesskabets
konkurrenceregler. De nærmere betingelser for samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale
konkurrencemyndigheder er fastsat i Rådets og Kommissionens fælles erklæring om konkurrencenettet,
der er vedføjet som bilag til den nye forordning.

4. Forholdet mellem EF-traktatens artikel 81 og 82 og medlemsstaternes konkurrenceret

Selv om de nationale konkurrencemyndigheder og domstole fortsat kan anvende de nationale konkurren-
ceregler på aftaler, vedtagelser inden for virksomhedssammenslutninger eller samordnet praksis, der kan
påvirke handelen mellem medlemsstater, er de forpligtede til samtidig at anvende EF-traktatens artikel 81
eller 82, og anvendelsen af de nationale konkurrenceregler kan ikke medføre et resultat, der afviger fra
det resultat, der fremkommer ved anvendelsen af EF-traktatens artikel 81. De regler, der gælder for
transaktioner, som falder ind under EF-traktatens artikel 81, vil herved blive mere ensartede og skabe lige
konkurrencevilkår. Dette vil gøre det lettere at drive virksomhed i Europa, ligesom det er af central
betydning for gennemførelsen af det indre marked og en ensartet anvendelse af Fællesskabets
konkurrenceret, når Kommissionen ikke længere har enekompetence til at indrømme fritagelse efter EF-
traktatens artikel 81, stk. 3.

5. Kommissionens udvidede undersøgelsesbeføjelser

For at Kommissionens centrale rolle som den myndighed, der håndhæver Fællesskabets konkurren-
ceregler, fortsat kan gennemføres så effektivt som muligt, er Kommissionens undersøgelsesbeføjelser
blevet udvidet. Disse udvidede beføjelser består bl.a. i, at Kommissionen får mulighed for at indhente
udtalelse fra enhver person, der kan tænkes at være i besiddelse af nyttige oplysninger i forbindelse med
en bestemt undersøgelse, og at den får mulighed for at forsegle lokaler eller dokumenter i den periode,
der er nødvendig for en kontrolundersøgelse. Kommissionen vil også kunne kræve adgang til alle lokaler,
hvor forretningspapirer kan tænkes at være opbevaret, herunder private hjem. Den kan dog kun få adgang
til private hjem, hvis der foreligger en rimelig mistanke om, at der sandsynligvis findes belastende
materiale dér, ligesom det er en forudsætning, at der foreligger en tilladelse fra en national domstol.
Denne tilladelse afhænger bl.a. af, om undersøgelsen står i forhold til den formodede overtrædelses
grovhed og betydningen af det ønskede bevismateriale.

3. Revision af Kommissionens samarbejdsmeddelelse

18. Den 13. februar vedtog Kommissionen en ny politik for bødefritagelse og bødenedsættelse i
kartelsager, som giver virksomhederne større incitament til at afsløre en af de alvorligste overtrædelser af
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kartelreglerne. Den nye politik øger ikke blot retssikkerheden for virksomheder, der ønsker at samarbejde,
men gør også generelt Kommissionens praksis på dette område mere gennemsigtig og forudsigelig.
»Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager« af 2002 (4) er således
endnu et vigtigt skridt til at afsløre og bekæmpe prissamarbejde og andre konkurrenceskadelige karteller.
De nye regler er en ajourføring af den tidligere meddelelse af 1996 og gælder for såkaldte klassiske
horisontale karteller (5).

19. I henhold til meddelelsen af 2002 vil Kommissionen fritage en virksomhed for en bøde, hvis den
er den første, der fremlægger beviser på et kartel, som Kommissionen ikke har kendskab til eller ikke kan
bevise. Der indrømmes fuldstændig bødefritagelse i følgende tilfælde:

— Hvis virksomheden er den første til at fremlægge bevismateriale, som Kommissionen mener vil
kunne sætte den i stand til at vedtage en beslutning om at foretage en kontrolundersøgelse i henhold
til artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17 (eller de tilsvarende procedureforordninger for bestemte
sektorer) i forbindelse med et påstået kartel, der påvirker Fællesskabet.

— Hvis virksomheden er den første til at fremlægge bevismateriale, som Kommissionen mener vil
kunne sætte den i stand til at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 i
forbindelse med et påstået kartel, der påvirker Fællesskabet, når Kommissionen allerede er i
besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne indlede en kontrolundersøgelse, men ikke til at
fastslå, at der foreligger en overtrædelse. Denne type bødefritagelse forudsætter, at ingen andre
kartelmedlemmer er blevet indrømmet »betinget bødefritagelse« (jf. nr. 21 nedenfor), som
omhandlet i foregående afsnit.

20. For at opnå bødefritagelse skal en virksomhed også

— samarbejde fuldt ud og permanent under hele Kommissionens procedure og fremlægge alt det
bevismateriale, den er i besiddelse af

— omgående bringe overtrædelsen til ophør og

— ikke have taget skridt til at tvinge andre virksomheder til at deltage i kartellet.

21. En virksomhed, der opfylder betingelserne under nr. 19 ovenfor, vil hurtigt modtage et brev fra
Kommissionen med en bekræftelse på, at den indrømmes bødefritagelse, hvis betingelserne i
meddelelsen er opfyldt.

22. Meddelelsen af 2002 indeholder også bestemmelser om bødenedsættelse for virksomheder, der
ikke kan opnå bødefritagelse, men som fremlægger bevismateriale, der repræsenterer en »betydelig
merværdi« i forhold til det materiale, Kommissionen allerede er i besiddelse af, og bringer deres
deltagelse i kartellet til ophør. Den første virksomhed, der opfylder disse betingelser, får nedsat den bøde,
som den ellers ville være blevet pålagt, med 30-50 %, den anden virksomhed får en nedsættelse på
20-30 %, og de efterfølgende virksomheder får nedsat bøden med op til 20 %. Inden for hvert af disse
intervaller vil den endelige bødenedsættelse afhænge af tidspunktet for fremlæggelsen af bevismaterialet
og dettes relevans.

¥4∂ EFT C 45 af 19.2.2002; jf. også http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
¥5∂ I modsætning til sager om ulovlig prisfastsættelse mellem virksomheder, der er vertikalt forbundet, dvs. mellem

virksomheder i forskellige produktions- og/eller distributionsled, f.eks. en producent og dennes forhandlere.
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23. Virksomheder, der kan opnå bødenedsættelse, vil også modtage et brev med angivelse af, inden
for hvilket interval bødenedsættelsen principielt vil ligge. Brevet vil blive fremsendt senest på det
tidspunkt, hvor der udsendes en klagepunktsmeddelelse.

24. Meddelelsen af 2002 trådte i kraft den 14. februar og gælder for virksomheder, der henvender sig
til Kommissionen for at nyde godt af den favorable behandling i en kartelsag efter dette tidspunkt,
medmindre en anden virksomhed allerede samarbejder med Kommissionen i forbindelse med en
undersøgelse af samme kartel på grundlag af meddelelsen af 1996.

4. Revision af gruppefritagelsesforordningen inden for bilbranchen

25. I juli vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 1400/2002 om anvendelse af artikel 81, stk. 3, på
vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen. Denne forordning behandler
ganske vist sektorbestemte problemer, men bygger dog på Kommissionens generelle politik for
vurdering af vertikale begrænsninger, som fastsat i forordning (EF) nr. 2790/1999 og Kommissionens
respektive retningslinjer. De nye regler for vertikal distribution inden for motorkøretøjsbranchen
behandles nærmere i afsnit C.6.

B — Anvendelse af artikel 81, 82 og 86

1. Artikel 81

1.1. Karteller

1.1.1. Oversigt over udviklingen i håndhævelsen af kartelvirksomhed og anvendelse af
samarbejdsmeddelelsen af 2002

26. Konkurrenceskadelige karteller hører til de alvorligste overtrædelser af konkurrencereglerne. De
adskiller sig fra andre former for konkurrencebegrænsende praksis ved at være hemmelige aftaler eller
hemmelig samordnet praksis mellem konkurrenter. Det er på grund af denne karakteristik, at de betragtes
som »dødssynder«. Karteller er især skadelige for de europæiske virksomheder og forbrugere. De
mindsker den sociale velfærd, skaber en ineffektiv allokering og overfører velstand fra forbrugerne til
karteldeltagerne ved at ændre produktionen og/eller priserne i forhold til det niveau, som markeds-
kræfterne ville have skabt. Karteller er også skadelige på lang sigt. Deltagelse i karteller for at undgå
skarp konkurrence kan medføre etablering af kunstige, urentable og ustabile erhvervsstrukturer, lavere
produktivitetsgevinster eller færre teknologiske forbedringer og vedvarende højere priser. Desuden
medfører en svækkelse af konkurrencen en dårligere konkurrenceevne og udgør en trussel mod
beskæftigelsen.

27. Af alle disse årsager er det et af de centrale elementer i Kommissionens konkurrencepolitik at
afsløre, forfølge og straffe hemmelige kartelaftaler, og der er indført en lang række instrumenter til dette
formål.

28. Kommissionen har afsat ressourcer specielt til kartelbekæmpelse siden 1998, hvor der blev
oprettet et særligt kartelkontor i Generaldirektoratet for Konkurrence. Beslutningen om at oprette et
særligt kontor blev udløst af, at karteldeltagere anvender stadig mere avancerede metoder til at skjule
deres aktiviteter og dække deres spor.
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29. Den gradvise forøgelse af ressourcerne kulminerede i 2002 med oprettelse af endnu et
kartelkontor. De to nye kontorer har draget fordel af indførelsen af mere fleksible og effektive administra-
tionsmetoder. De benytter avanceret informationsteknologi, der er udviklet internt i Kommissionen på
grundlag af dens kontrolundersøgelser og behandling af dokumenter. De ansatte er specielt uddannet i
undersøgelsesmetoder og er desuden specialiseret i de komplicerede proceduremæssige aspekter ved
store tvister.

30. Prioriteringen af kartelbekæmpelsen og behandlingen af kartelsager i 2001 blev opretholdt og
endda styrket i 2002. Det antal sager, der er blevet behandlet, er forholdsmæssigt set steget mere end de
supplerende ressourcer, der er stillet til rådighed herfor i denne periode.

31. Efter 2001 var også 2002 et rekordår, når det gælder kartelbeslutninger. Kommissionen vedtog ni
beslutninger, hvor den pålagde bøder på i alt ca. 1 mia. EUR: »Østrigske banker«, »Methionin«,
»Industrielle og medicinske gasser«, »Kunstauktionshuse«, »Gipsplader«, »Methylglucamin«, »Rundt
betonjern«, »Specialgrafit« og »Smagsfremmende stoffer«.

32. Antallet af uanmeldte kontrolundersøgelser er også steget betydeligt, og heriblandt var den
største uanmeldte kontrolundersøgelse, som Kommissionen nogensinde har foretaget. Denne stigning
skyldes, at Kommissionen har fastsat som højeste prioritet, at den vil standse ulovlig kartelvirksomhed
og gøre dette hurtigt. I denne forbindelse skal det bemærkes, at der kun er meget kort tid, mellem 4 og
6 uger, til at reagere, når man opdager et ulovligt kartel. De hidtidige erfaringer har vist, at karteller
normalt bryder sammen efter en kontrolundersøgelse, og at den ulovlige virksomhed dermed indstilles.

33. Det spørgsmål, der politisk set var vigtigst, var vedtagelsen af den nye samarbejdsmeddelelse i
februar 2002 (6). Siden 1996 har Kommissionens samarbejdspolitik været en af hjørnestenene i
Kommissionens kartelpolitik. Den nye meddelelse forbedrer samarbejdsmeddelelsen af 1996 på flere
punkter. Den indeholder en række ændringer, der skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at
henvende sig til Kommissionen og dermed gøre Kommissionens bekæmpelse af karteller mere effektiv.
Den nye meddelelse indeholder følgende nøgleelementer. For det første fritages den første virksomhed,
der henvender sig, for bøder. For det andet skal det bevismateriale, der fremlægges, være tilstrækkeligt
til, at Kommissionen kan iværksætte en kontrolundersøgelse. For det tredje tillader Kommissionen
henvendelser baseret på formodninger, hvor de faktiske beviser først behøver at blive fremlagt senere.
For det fjerde giver det den virksomhed, der henvender sig, stor retssikkerhed, at der træffes beslutninger
om betinget bødefritagelse i løbet af et par uger. For det femte er der stadig mulighed for bødefritagelse
under visse omstændigheder, efter at Kommissionen har foretaget en kontrolundersøgelse. For det sjette
kan virksomheder, der leverer bevismateriale, som repræsenterer en betydelig merværdi for
Kommissionens sag, opnå bødenedsættelse på op til 50 %, hvis der allerede er indrømmet bødefritagelse,
eller hvis Kommissionen i forvejen har tilstrækkelige beviser til at kunne fastslå, at der er tale om en
overtrædelse. Sidst, men ikke mindst, vedtager Kommissionen en foreløbig beslutning om intervallet for
bødenedsættelsen snarest muligt efter virksomhedens henvendelse med det formål at indføre mere
sikkerhed med hensyn til bødenedsættelser.

34. Den nye meddelelse har i de første ti måneder, hvor den har været anvendt, medført afsløring af
ca. ti forskellige karteller i Europa, og dette er et klart tegn på, at den fungerer effektivt. Dette har også en
bredere virkning. Frygten for, at en karteldeltager kan gå til myndighederne og opnå bødefritagelse har
en tendens til at destabilisere kartelvirksomhed generelt. På denne baggrund er det sandsynligt, at
anvendelsen af meddelelsen af 2002 ikke blot vil sikre afsløring af et stort antal karteller og iværksættelse

¥6∂ EFT C 45 af 19.2.2002, s. 3-5.
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af sanktioner for kartelvirksomhed i fremtiden, men også kraftigt vil underminere andre, eksisterende
kartellers stabilitet.

35. I 2002 fik Kommissionen lejlighed til at fremhæve et andet aspekt, der skal afskrække virksom-
hederne fra at deltage i kartelaktiviteter, nemlig forhøjelsen af eventuelle bøder i tilfælde af gentagne
overtrædelser af konkurrencereglerne. Et eksempel herpå er Kommissionens beslutning i sagen om
gipsplader. I denne sag fik to virksomheder, som tidligere havde fået pålagt bøder for en tilsvarende
overtrædelse, pålagt højere bøder på grund af deres gentagne overtrædelse. I denne forbindelse skal det
dog understreges, at selv virksomheder, der begår gentagne overtrædelser, stadig kan opnå en favorabel
behandling i henhold til samarbejdsmeddelelsen, hvis de vælger at samarbejde med Kommissionen.

36. Afskrækkende virkninger er også, hvad Kommissionen forsøger at opnå ved at pålægge højere
bøder eller tvangsbøder for virksomhedernes praksis med at obstruere eller afslå et samarbejde under
kontrolundersøgelser. Som reaktion på visse former for obstruerende praksis, der hovedsageligt opstod i
2002, vil Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at konkurrencereglerne
overholdes, især i forbindelse med kontrolundersøgelser.

37. I henhold til retningslinjerne for beregning af bøder vil Kommissionen derimod ikke i fremtidige
sager betragte det som en skærpende omstændighed i forbindelse med fastlæggelsen af bødens størrelse,
at den pågældende virksomheds egne jurister havde advaret ledelsen om, at den adfærd, der er genstand
for Kommissionens beslutning, var ulovlig. En sådan advarsel kan dog anvendes som bevis på, at der
forelå en overtrædelse.

38. Endelig blev det omfattende internationale samarbejde opretholdt i 2002. Især blev der opnået
gode resultater ved samordning af kontrolundersøgelser og informationsudveksling (ikke-fortrolige
oplysninger) med konkurrencemyndighederne i USA og Canada. Desuden var Kommissionen involveret
i tre civile sager i USA, som rejste spørgsmål om virkningerne af USA’s undersøgelsesprocedurer på
Kommissionens politik for bødefritagelse og bødenedsættelse.

1.1.2. Konkrete sager i 2002

Østrigske banker (7)

39. Den 11. juni pålagde Kommissionen otte østrigske banker bøder på i alt 124,26 mio. EUR for
deres deltagelse i et omfattende priskartel. Der redegøres nærmere for denne sag i kapitlet om finansielle
tjenester nedenfor (8).

Methionin (9)

40. Den 2. juli pålagde Kommissionen Degussa AG og Nippon Soda Company Ltd bøder på
henholdsvis 118 mio. EUR og 9 mio. EUR for at have deltaget i et priskartel om methionin sammen med
Aventis SA (samt dets helejede datterselskab Aventis Animal Nutrition SA). Methionin er en af de vigtigste
aminosyrer, der anvendes ved sammensætning af dyrefoder og forblandinger til alle dyrearter. På grundlag
af en undersøgelse, der blev indledt i 1999, konstaterede Kommissionen, at disse virksomheder havde
deltaget i et verdensomspændende kartel fra februar 1986 til februar 1999.

¥7∂ Sag COMP/D-1/36.571; IP/02/844 af 11.6.2002.
¥8∂ Jf. nr. 190 ff.
¥9∂ Sag COMP/37.519; IP/02/976 af 2.7.2002.
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41. Aventis SA (tidligere Rhône-Poulenc) blev fritaget for bøder efter Kommissionens samarbejds-
meddelelse, fordi det afslørede kartellets eksistens over for Kommissionen og fremlagde afgørende
beviser på det.

Industrielle og medicinske gasser (10)

42. Den 24. juli pålagde Kommissionen AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC
Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos og Westfalen Gassen Nederland NV bøder på i alt
25,72 mio. EUR for deltagelse i et hemmeligt kartel inden for sektoren for industrielle og medicinske
gasser i Nederlandene.

Carlsberg og Heineken (11)

43. Den 4. november indstillede Kommissionen sin undersøgelse af en formodet markedsde-
lingsaftale mellem det danske bryggeri Carlsberg og det nederlandske bryggeri Heineken, da den ikke
havde fundet beviser på, at den overtrædelse, som den mente var begået, var fortsat efter maj 1995. En
eventuel overtrædelse ville derfor være forældet, så der ikke kunne idømmes bøder for den.

44. Den 1. marts fremsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Carlsberg og Heineken,
hvori den fremførte, at de to bryggerier havde indgået en uformel aftale om at begrænse deres
virksomhed, især opkøb, på hinandens »hjemmemarkeder« i perioden 1993-1996 (12). Kommissionen tog
udgangspunkt i dokumenter, der var blevet fundet ved uanmeldte kontrolundersøgelser hos de to
virksomheder i foråret 2000.

45. De to parter svarede skriftligt på klagepunktsmeddelelsen. De afviste Kommissionens påstande
og understregede, hvor vanskeligt det var at komme ind på hinandens hjemmemarked. Carlsberg
fremlagde også sine synspunkter under en mundtlig høring. På baggrund af parternes argumenter
besluttede Kommissionen at komplettere sin undersøgelse ved at foretage yderligere kontrolunder-
søgelser hos de to bryggerier i august 2002. Disse kontrolundersøgelser gav dog ikke nye beviser, der
faldt ind under den femårige forældelsesfrist for pålæggelse af bøder (13). På denne baggrund besluttede
Kommissionen at indstille sagen (14).

Kunstauktionshuse (15)

46. Kommissionen fastslog ved en beslutning af 30. oktober, at Christie’s og Sotheby’s, der er
verdens to førende kunstauktionshuse, havde overtrådt EU’s konkurrenceregler ved at samordne deres
gebyrer og andre handelsbetingelser fra 1993 til begyndelsen af 2000. Formålet med kartelaftalen var at
mindske den konkurrence mellem de to førende auktionshuse, der havde udviklet sig i 1980’erne og i
begyndelsen af 1990’erne. Aftalens vigtigste punkt var en forhøjelse af det gebyr, som sælgerne betaler

¥10∂ Sag COMP/36.700 (EFT L 84 af 1.4.2003).
¥11∂ Sag COMP/F-3/37.851.
¥12∂ IP/02/350 af 1.3.2002.
¥13∂ Rådets forordning (EØF) nr. 2988/74 af 26. november 1974 om forældelse af adgangen til at pålægge økonomiske

sanktioner inden for Det Europæiske Fællesskabs transport- og konkurrenceret og af adgangen til tvangsfuldbyrdelse af
disse sanktioner (EFT L 319 af 29.11.1974, s. 1). I denne sag begyndte forældelsesfristen at løbe fra maj 1995, dvs. fem
år før Kommissionens første kontrolundersøgelse hos Carlsberg.

¥14∂ IP/02/1603 af 4.11.2002.
¥15∂ Sag COMP/37.784.
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ved en auktion, men den omfattede også andre handelsbetingelser, såsom forskud, der udbetales til
sælger, garantierne for auktionsresultatet og betalingsbetingelserne.

47. Ved anvendelse af samarbejdsmeddelelsen af 1996 fastslog Kommissionen, at Christie’s burde
fritages for bøder, fordi selskabet leverede afgørende beviser på kartellet på et tidspunkt, hvor
Kommissionen ikke havde indledt nogen undersøgelse, og fordi selskabet var det første til at udlevere
bevismateriale. Sotheby’s fik pålagt en bøde på 20,4 mio. EUR, dvs. 6 % af selskabets omsætning på
verdensplan. Med dette beløb er der taget højde for en nedsættelse på 40 % for selskabets samarbejde ved
undersøgelsen.

Methylglucamin (16)

48. Den 27. november pålagde Kommissionen Aventis Pharma SA og Rhône-Poulenc Biochemie SA
(med solidarisk ansvar) en bøde på 2,85 mio. EUR for at have deltaget i et markedsdelings- og priskartel
inden for methylglucamin sammen med Merck KgaA. Methylglucamin er et kemisk produkt, der
anvendes i røntgenapparater og til medicinalvarer og farvestoffer. Kommissionen fastslog, at disse
virksomheder havde deltaget i et verdensomspændende kartel fra november 1990 til december 1999.

49. Merck KgaA blev fritaget for bøder efter Kommissionens samarbejdsmeddelelse, fordi selskabet
afslørede kartellets eksistens over for Kommissionen og fremlagde afgørende bevismateriale.

Gipsplader (17)

50. Den 27. november vedtog Kommissionen en beslutning, hvorved den pålagde virksomhederne
Société Lafarge SA, BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG og Gyproc Benelux SA/NV
bøder på i alt 478 mio. EUR. Kommissionen betegnede disse virksomheders adfærd som en meget
alvorlig overtrædelse af EU’s konkurrenceret. Kommissionens undersøgelse, som den indledte på eget
initiativ, viste, at de største europæiske producenter af gipsplader havde deltaget i et hemmeligt kartel,
som omfattede de fire største markeder i EU (Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Benelux).
Gennem kartellet enedes de om at mindske konkurrencen på disse markeder til et niveau, der opfyldte
deres interesser, ligesom de udvekslede oplysninger om salgsmængder og underrettede hinanden om
prisstigninger på det britiske og det tyske marked. Værdien af de pågældende markeder er en af de
højeste i Kommissionens kartelbeslutninger i de sidste ti år. BPB, Knauf og Lafarge deltog i kartellet fra
1992 til 1998, og Gyproc tilsluttede sig i 1996.

51. De store bøder skyldes overtrædelsens varighed og for Lafarges (249,60 mio. EUR) og BPB’s
(138,60 mio. EUR) vedkommende den skærpende omstændighed, at de gentagne gange har overtrådt
artikel 81. BPB og Gyproc var de eneste, der samarbejdede med Kommissionens tjenestegrene, og de fik
derfor bøden nedsat.

52. Denne beslutning er et nyt bevis på, at Kommissionen er fast besluttet på at afsløre og straffe
overtrædelser af konkurrenceretten, hvad enten det sker på grundlag af undersøgelser, den har indledt på
eget initiativ, eller på grundlag af anmodninger om en favorabel behandling i henhold til samarbejdsmed-
delelsen. Kommissionen prioriterer i sin kartelbekæmpelse store europæiske erhvervssektorer og især
sektorer, hvor dens indgriben direkte kan forbedre forbrugernes velfærd. Desuden bekræfter denne
beslutning, at Kommissionen er indstillet på at straffe virksomheder, der gentagne gange udøver en
notorisk konkurrencebegrænsende adfærd, ved i så fald at forhøje de bøder, de skal betale.

¥16∂ Sag COMP/37.978; IP/02/1746 af 27.11.2002.
¥17∂ Sag COMP/37.152.
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Smagsfremmende stoffer (18)

53. Den 17. december pålagde Kommissionen Ajinomoto Co. Inc. (Japan), Cheil Jedang Corporation
(Sydkorea) og Daesang Corporation (Sydkorea) en bøde på henholdsvis 15,54 mio., 2,74 mio. og
2,28 mio. EUR for at have deltaget i et pris- og kundetildelingskartel inden for nukleotider sammen med
Takeda Chemical Industries Ltd (Japan). Nukleotid eller nukleinsyre fremstilles af glukose og anvendes
som smagstilsætningsstoffer inden for fødevareindustrien. På grundlag af en undersøgelse, der blev
indledt i 1999, fastslog Kommissionen, at disse virksomheder havde deltaget i et verdensomspændende
kartel fra 1988 til 1998.

54. Med hensyn til samarbejdsmeddelelsen er det vigtigt at bemærke, at Takeda Chemical Industries
Ltd (Japan) blev fritaget for bøder, fordi selskabet fremlagde afgørende beviser på kartellet på et
tidspunkt, hvor Kommissionen ikke havde noget kendskab til det.

Specialgrafit (19)

55. Den 17. december pålagde Kommissionen SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden
Co. Ltd, Tokai Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd, NSCC Techno Carbon Co. Ltd, Nippon Steel
Chemical Co. Ltd, Intech EDM BV og Intech EDM AG en bøde på i alt 51,8 mio. EUR for at have
deltaget i et priskartel på markedet for isostatisk specialgrafit (20). Desuden fik SGL Carbon AG pålagt en
bøde på 8,81 mio. EUR for sin deltagelse i en anden hemmelig prisaftale på markedet for ekstruderet
specialgrafit. GrafTech International Ltd (tidligere UCAR), der også blev fundet skyldig i begge
overtrædelser, blev fritaget for bøder, fordi selskabet afslørede kartellets eksistens over for
Kommissionen og fremlagde afgørende beviser på det.

Rundt betonjern (21)

56. Den 17. december vedtog Kommissionen en beslutning, hvorved den pålagde en række
virksomheder (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite
Odolesi SpA, Leali SpA og Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (i likvidation), Lucchini SpA,
Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA og Ferriera Valsabbia SpA) og en
virksomhedssammenslutning (Federacciai) en bøde på i alt 85 mio. EUR for at have deltaget i et kartel på
det italienske marked for rundt betonjern. Der er tale om en meget alvorlig overtrædelse af EKSF-
traktatens artikel 65, stk. 1.

57. Denne komplekse og vedvarende aftale bestod af flere dele: fastsættelse af priserne for
usædvanlige dimensioner (tillæg til basisprisen afhængigt af betonjernenes diameter), fastsættelse af
basisprisen, fastsættelse af betalingsfrister og begrænsning eller kontrol med produktion og/eller
afsætning.

58. De pågældende virksomheder fik pålagt bøder på mellem 3,57 og 26,9 mio. EUR. Kommissionen
tog hensyn til, at Riva og Lucchini er store koncerner, hvis omsætning er langt større end de øvrige
karteldeltageres.

¥18∂ Sag COMP/37.671; IP/02/1907 af 17.12.2002.
¥19∂ Sag COMP/37.667; IP/02/1906 af 17.12.2002.
¥20∂ »Specialgrafit« er den generelle betegnelse i industrien for en gruppe grafitprodukter med forskellige anvendelsesformål.
¥21∂ Sag COMP/37.956.
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59. I overensstemmelse med retspraksis i Eurofer-dommen (22) blev Kommissionens beslutning rettet
til Federacciai, men denne sammenslutning fik ikke pålagt nogen bøde. Ferriere Nord har gentagne gange
begået overtrædelse, hvilket er en skærpende omstændighed; samtidig var selskabet dog det eneste, der
samarbejdede med Kommissionens tjenestegrene, og det havde derfor ret til at få sin bøde nedsat som
fastsat i Kommissionens samarbejdsmeddelelse.

60. Kommissionen anvendte i denne sag EKSF-traktatens bestemmelser, efter at denne traktat var
udløbet, jf. Kommissionens meddelelse af 26. juni 2002 om visse aspekter ved behandlingen af
konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb (23), hvori den har anført, at den vil følge de generelle
retsprincipper ved overgang fra et sæt regler til et andet. I meddelelsen er der således fastsat følgende:
»Hvis Kommissionen, når den anvender Fællesskabets konkurrenceregler på aftaler, påviser en
overtrædelse på et område, der er omfattet af EKSF-traktaten, vil de materielle regler, der finder
anvendelse, uanset tidspunkt, være de gældende regler på det tidspunkt, hvor de forhold, der indebærer
overtrædelse, fandt sted. Hvad proceduren angår, er det under alle omstændigheder EF-reglerne, der
finder anvendelse efter EKSF-traktatens udløb«.

1.2. Vertikale aftaler

Nintendo (24)

61. Den 30. oktober pålagde Kommissionen Nintendo Corporation Ltd og Nintendo of Europe GmbH
(Nintendo-koncernens øverste moderselskab og dens største europæiske datterselskab), John Menzies
plc, Soc. Rep. Concentra L.DA, Linea GIG SpA, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu Corporation og cd-
Contact Data GmbH bøder på i alt 167,9 mio. EUR.

62. Kommissionen konkluderede i beslutningen, at de pågældende virksomheder medvirkede ved en
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, der begrænsede
parallelhandelen med Nintendos konsoller og spil overalt i EØS. Ud over formelle distributionsaftaler,
der begrænsede paralleleksporten, arbejdede parterne nært sammen om at opspore enhver kilde til
parallelhandel og identificere parallelhandlende.

63. Nintendo var initiativtager til overtrædelsen, men de øvrige virksomheder, Nintendos uafhængige
forhandlere i forskellige EØS-lande, samarbejdede aktivt og i de fleste tilfælde beredvilligt med
Nintendo om at gennemføre overtrædelsen, som de drog fordel af. Ved fastlæggelsen af bødernes
størrelse blev virksomhederne opdelt i grupper på grund af de store forskelle mellem dem, for at det
kunne fastslås, hvorledes de enkelte virksomheders adfærd påvirkede konkurrenceforholdene. Desuden
blev der anvendt en multiplikationsfaktor på grundbeløbet for den bøde, der blev fastlagt for Nintendo,
John Menzies plc og Itochu Corporation, for at sikre en tilstrækkelig afskrækkende virkning i betragtning
af deres størrelse og samlede ressourcer.

64. En række skærpende omstændigheder førte til forhøjelse af bødens størrelse: leder af og
initiativtager til overtrædelsen (Nintendo), fortsættelse af overtrædelsen, efter at Kommissionen havde
indledt sine undersøgelser (Nintendo, John Menzies plc), og et forsøg på at vildlede Kommissionen med
hensyn til overtrædelsens egentlige omfang ved at fremsende ukorrekte oplysninger som svar på en
formel begæring om oplysninger (John Menzies plc). Kommissionen tog dog også formildende

¥22∂ Dom af 11.3.1999, sag T-136/94.
¥23∂ EFT C 152 af 26.6.2002, s. 5.
¥24∂ Sag COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 og COMP/C-3/36.321.
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omstændigheder i betragtning: en rent passiv rolle (Soc. Rep. Concentra L.DA) og samarbejde med
Kommissionen under den administrative procedure (Nintendo, John Menzies plc).

65. Ved at nedsætte Nintendos og John Menzies plc’s bøder betragteligt som følge af deres
samarbejde understregede Kommissionen, at den tillægger et sådant samarbejde stor betydning, selv om
der er tale om overtrædelser af vertikal art, som ikke er omfattet af samarbejdsmeddelelsen. Endelig blev
der taget hensyn til, at Nintendo tilbød en betydelig erstatning til tredjemand, der havde lidt finansiel
skade som følge af overtrædelsen.

66. Som denne beslutning understreger, er begrænsninger i parallelhandelen en meget alvorlig
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, som Kommissionen vil forfølge og straffe på samme måde som
de klassiske horisontale karteller.

2. Artikel 82 og 86

2.1. Artikel 82

67. Selv om der ikke i årets løb er vedtaget formelle beslutninger om misbrug af en dominerende
stilling, er Kommissionen fortsat meget opmærksom på de negative virkninger, som virksomheders
misbrug af dominans har på konkurrenceforholdene på markederne. Kommissionen er for øjeblikket ved
at undersøge en række sager, som den har indledt på grundlag af klager eller på eget initiativ, og som
vedrører forskellige sektorer, såsom telekommunikation, transport og medier (25).

IMS Health (26)

68. I 2002 opstod der flere nye forhold i denne sag, hvor Kommissionen havde besluttet at iværksætte
foreløbige forholdsregler (27) over for IMS Health den 3. juli 2001. Beslutningen blev senere udsat af
domstolene, indtil der forelå en endelig dom i annullationssøgsmålene (28). Disse sidstnævnte søgsmål er
blevet udsat, indtil der foreligger et resultat af Landgericht Frankfurts henvisning med anmodning om
præjudiciel afgørelse om spørgsmålet vedrørende Kommissionens beslutning (29).

69. Mens Kommissionen fortsatte sin vurdering af IMS’ adfærd i hovedsagen i 2002, afsagde de
tyske domstole en række domme, der var relevante for IMS’ intellektuelle ejendomsrettigheder i
forbindelse med 1860-blokstrukturen (30). Kommissionen havde vedtaget sin beslutning ud fra den
præmis, at blokstrukturen og forhold i denne forbindelse var omfattet af ophavsret (31). Den nyeste dom,
der blev afsagt af Oberlandesgericht i Frankfurt den 17. september i sagen IMS mod Pharma Intranet
(PI) (32), fastslog, at IMS ikke kunne anlægge søgsmål i henhold til ophavsretsloven, hverken når det
drejer sig om en ophavsret eller en sui generis-ret, men at selskabet kunne kræve nedlagt et forbud mod

¥25∂ Der redegøres nærmere herfor i denne beretning i afsnit I.C.4.3 om jernbanetransport, nr. 133, og afsnit I.C.8 om
informationssamfundet, nr. 196.

¥26∂ Sag COMP/38.044, IMS Health/NDC.
¥27∂ Beslutning 2002/165/EF af 3.7.2001 (EFT L 59 af 28.2.2002), der pålagde IMS at meddele licens på sin »1860-

blokstruktur«, der opdeler Tyskland i 1 860 salgsområder.
¥28∂ Kendelse af 26.10.2001, sag T-184/01 R, og af 11.4.2002, sag C-481/01 P(R).
¥29∂ Sag C-418/01.
¥30∂ Opdeling af det nationale område i 1 860 geografiske områder med det formål at samle salgsdata for

medicinalvareindustrien i Tyskland.
¥31∂ Beslutning 2002/165/EF, nr. 36.
¥32∂ Pharma Intranet AG blev opkøbt af NDC den 16.10.2000.
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PI’s overtrædelse af den tyske konkurrencelov. Domstolen fastslog dog, at denne sidstnævnte rettighed
ikke gav IMS mulighed for at monopolisere alle strukturer, der svarede til eller stammede fra 1860-
strukturen. Kommissionen vil fortsat følge de verserende sager ved de tyske domstole, når den skal træffe
beslutning om, hvordan den skal gribe ind i hovedsagen.

2.2. Artikel 86

70. I max.mobil-dommen af 30. januar 2002 i sag T-54/99 skulle Retten i Første Instans afgøre et
annullationssøgsmål, som den næststørste østrigske mobiltelefonoperatør, max.mobil, havde anlagt efter
EF-traktatens artikel 230. Dette søgsmål var anlagt på grund af et brev, hvorved Kommissionen havde
meddelt max.mobil, at den ikke ville foretage nogen yderligere behandling af den klage, hvorved
max.mobil havde anmodet Kommissionen om at gribe ind over for Østrig på grundlag af EF-traktatens
artikel 86, stk. 3, fordi Østrig angiveligt havde overtrådt EF-traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med
artikel 82 i forbindelse med fastsættelse af koncessionsafgifter.

71. Efter EF-traktatens artikel 86, stk. 3, skal Kommissionen påse, at artikel 86, stk. 1 og 2, bringes i
anvendelse, ligesom den, hvis det er påkrævet, skal meddele medlemsstaterne passende direktiver eller
beslutninger. Fællesskabets retsinstanser har længe bekræftet Kommissionens synspunkt, nemlig at den
efter eget skøn kan afgøre, om og hvordan den vil bruge sine beføjelser efter artikel 86, stk. 3, uden at den
i denne forbindelse pålægges begrænsninger på grund af klager fra tredjemand. Det betød i de tilfælde,
hvor en privatperson havde indbragt en klage over en medlemsstat for overtrædelse af artikel 86, stk. 1,
og hvor Kommissionen undlod eller afslog at handle på grundlag af denne klage, at den pågældende
privatperson ikke havde ret til at anlægge sag med påstand om henholdsvis passivitet eller annullation. I
en dom af 20. februar 1997 (33) afslog EF-Domstolen på ny at tage en anmodning om annullations-
søgsmål fra en klager på grund af Kommissionens afslag på at gribe ind efter artikel 86, stk. 3, til
påkendelse, men fastslog samtidig, at det ikke kunne udelukkes, at en privatperson under ekstraordinære
omstændigheder kunne have ret til at anlægge en sådan sag (34).

72. I ovennævnte dom i max.mobil-sagen afveg Retten i Første Instans væsentligt fra sin tidligere
retspraksis. Den fastslog, at individuelle klagere efter artikel 86, stk. 3, havde ret til at få deres klage
undersøgt af Kommissionen på en omhyggelig og objektiv måde. Ifølge Retten kunne denne forpligtelse
prøves ved Domstolen, hvilket betød, at klageren havde ret til at anlægge søgsmål efter EF-traktatens
artikel 230 med påstand om annullation af en retsakt, hvorved Kommissionen afslog at anvende sine
beføjelser efter artikel 86, stk. 3. I korte træk fastslog dommen, at Fællesskabets retsinstanser kun havde
til opgave at kontrollere Kommissionens retsakt på følgende tre punkter: 1) om den indeholdt en
begrundelse, der umiddelbart var relevant og afspejlede et behørigt hensyn til sagens relevante aspekter,
2) om de forhold, der var lagt til grund, materielt set var nøjagtige, og 3) om den umiddelbare vurdering
af disse forhold ikke blev ugyldiggjort af åbenlyse fejl.

73. Ved behandlingen af Kommissionens ovennævnte brev fulgte Retten disse kriterier og afslog
max.mobils begæring som ubegrundet. I betragtning af at denne sag har rejst vigtige principielle

¥33∂ EF-Domstolens dom af 20.2.1997, sag C-107/95 P, Bilanzbuchhalter.
¥34∂ På grundlag af EF-Domstolens dom i Bilanzbuchhalter-sagen fastslog Retten i Første Instans for første gang i sin TF 1-

dom (3.6.1999, sag T-17/96), at et passivitetssøgsmål mod Kommissionen kunne tages til påkendelse. Retten var af den
opfattelse, at klageren befandt sig i en usædvanlig situation. Men da Kommissionen havde taget stilling, før dommen blev
afsagt, var der ingen grund til at tage begæringen om passivitetssøgsmålet til påkendelse. I en appelsag fastslog
Domstolen (12.7.2001, forenede sager C-302/99 og C-308/99 P), at Kommissionen havde fastlagt sin holdning og
dermed gjort passivitetssøgsmålet ubegrundet, og at det derfor ikke havde været nødvendigt, at Retten undersøgte, om
søgsmålet kunne tages til påkendelse.
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spørgsmål, har Kommissionen dog appelleret den til EF-Domstolen med påstand om annullation af
Rettens dom og med påstand om, at max.mobils søgsmål afvises (35).

C — Udviklingen i konkurrencen i de enkelte sektorer

1. Energi: Liberalisering i elektricitets- og gassektoren

74. Året 2002 var meget afgørende for liberaliseringen af de europæiske el- og gasmarkeder. Der
blev gjort store fremskridt med en ny lovgivning (direktiv om gennemførelsen af det indre marked for gas
og elektricitet — herefter »accelerationsdirektiv«, regulering af grænseoverskridende handel med
elektricitet og et direktiv om forsyningssikkerhed i gassektoren). Samtidig afsluttede Kommissionen en
række meget vigtige konkurrencesager vedrørende energisektoren.

75. Årets vigtigste begivenhed var energiministrenes møde den 25. november. På dette møde blev der
nået politisk enighed om accelerationsdirektivet (36) (ændringer af direktiv 96/92/EF for elektricitets
vedkommende og direktiv 98/930/EF for gas’ vedkommende) og om regulering af grænseoverskridende
handel med elektricitet. Denne politiske enighed er et afgørende skridt for energiliberalisering, der — når
den formelt er vedtaget (forventes at ske sommeren 2003) — vil give markedsdeltagerne den nødvendige
retssikkerhed ved gennemførelsen af deres forretningsaktiviteter i energisektoren i de kommende år.

76. Hvad angår accelerationsdirektivet, kan hovedelementerne i det politiske kompromis mellem
EU-medlemsstaterne i november 2002 resumeres som følger: 1) markedsåbning for alle udenlandske
gas- og elkunder pr. 1. juli 2004 og for alle andre kunder — inklusive private husholdninger — pr.
1. juli 2007; 2) styrket forsyningspligt i elsektoren (forsyningssikkerhed til rimelige priser); 3) retlig og
driftsmæssig udskilning for transmissionssystemoperatører pr. 1. juli 2004 (for distributionssystemope-
ratører driftsmæssig udskilning pr. 1. juli 2004, retlig udskilning pr. 1. juli 2007); 4) indførelse af en
reguleret ordning for tredjemands adgang til transmissions- og distributionsnet og LNG-faciliteter (37)
(hvad angår oplagring, kan EU-medlemsstaterne vælge mellem regulerede og forhandlede ordninger for
tredjemands adgang); 5) indførelse af reguleringsmyndigheder med kompetence til at fastsætte eller
godkende metoder til beregning af tariffer, inden de træder i kraft; 6) Kommissionen kan godkende
undtagelser fra de fastsatte tariffer, hvis der er tale om omfattende ny gasinfrastruktur.

77. Formålet med forordningen om grænseoverskridende elektricitetsudveksling er at indføre
rimelige regler for grænseoverskridende udveksling af elektricitet og på den måde fremme konkurrencen
i det indre marked for elektricitet. Hovedelementerne i det politiske kompromis mellem EU-medlems-
staterne kan resumeres som følger: 1) indførelse af en kompensationsmekanisme til fordel for transmissi-
onsoperatørerne for omkostninger, der påløber, fordi de huser grænseoverskridende elektricitetsstrømme
i deres net, og kompensation til transmissionsoperatører, som de grænseoverskridende strømme stammer
fra, og det transmissionssystem, hvor disse strømme ender; 2) fastsættelse af harmoniserede principper
for grænseoverskridende transmissionsgebyrer, navnlig anvendelse af ikke-diskriminerende, gennemsigtige,
ikke-afstandsrelaterede gebyrer for brug af nettet, selv om det er tilladt med signaler for at vise
produktion/forbrug (38); 3) fastsættelse af regler for at maksimere adgangen til transmissionskapacitet;
4) fastsættelse af principper i tilfælde af overbelastning; 5) fastsættelse af regler om anvendelsen af

¥35∂ EFT C 169 af 13.7.2002, s. 15.
¥36∂ Rådsdokument 14867/02 af 27.11.2002 vedrørende gas og rådsdokument 14869/02 af 27.11.2002 vedrørende elektricitet.
¥37∂ LNG står for Liquified Natural Gas (flydende naturgas).
¥38∂ Såkaldte stedsbestemte signaler.
KONK. BERETN. 2002



36 XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG
indtægter fra overbelastningsstyring; 6) involvering af myndighederne i spørgsmål om takster og
tildeling af kapacitet; 7) fastsættelse af sanktioner i medlemsstaterne for overtrædelse af gældende
regler og medlemsstaternes pligt til indberetning til Kommissionen, som overvåger gennemførelsen af
forordningen.

78. Den politiske enighed, der blev opnået blandt EU-medlemsstaterne, er i høj grad i overens-
stemmelse med Kommissionens foreslåede ændring af accelerationsdirektivet og forordningen om
grænseoverskridende elektricitetsudveksling, der blev vedtaget i juni 2002 (39). Dette forslag byggede på
resultaterne af Det Europæiske Råd i Barcelona og diskussionerne i Rådets arbejdsgruppe og tog højde for
en række ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet i løbet af førstebehandlingen af lovgivningspakken.
Kommissionen havde imidlertid foreslået en tidligere dato for fuld markedsåbning.

79. Ud over pakken vedrørende det indre marked vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om
naturgasforsyningssikkerheden (40). Formålet med dette forslag er at afklare og definere markedsopera-
tørernes ansvar på et liberaliseret europæisk gasmarked, hvad angår forsyningssikkerhed. I den
henseende foreskrives det for det første i direktivet, at medlemsstaterne skal indføre visse minimums-
standarder for forsyning til uafbrydelige kunder, dvs. kapacitet og forsyning under vanskelige
vejrmæssige forhold eller i tilfælde af en omfattende forsyningsafbrydelse. Sådanne regler gælder
imidlertid ikke for selskaber med små markedsandele.

80. Direktivforslaget understreger også betydningen af langfristede gasleveringskontrakter af hensyn
til EU’s forsyningssikkerhed i gassektoren. Selv om udkastet til direktiv fastslår, at det nuværende niveau
for langfristede gasleveringskontrakter er mere end tilfredsstillende på fællesskabsniveau, indføres der en
mekanisme, der giver mulighed for at overvåge disse kontrakter og træffe egnede foranstaltninger, hvis
niveauet for langfristede kontrakter ikke længere anses for at være tilfredsstillende. I den henseende er det
også vigtigt at understrege, at langfristede gasleveringskontrakter ikke ipso facto er uforenelige med EU’s
konkurrenceregler, men at Kommissionen vil undersøge, om der opstår en sådan uforenelighed i
individuelle sager. Hvis det er nødvendigt med begrænsninger i kontrakter om gasleverancer, vil
Kommissionen tage højde herfor.

81. Vedtagelsen af lovgivning om liberalisering af de europæiske energimarkeder skal ledsages af en
fuldstændig overholdelse af EU’s konkurrenceregler. Disse konkurrencereglers bidrag til liberaliserings-
processen forventes at blive styrket i de kommende år, når lovgivningstiltag i EU’s medlemsstater skaber
de egnede retlige rammer for indførelsen af egentlig konkurrence på energimarkederne. I den henseende
er det de europæiske og nationale konkurrencemyndigheders rolle at sikre, at statslige foranstaltninger,
der forhindrer dannelsen af et fælles energimarked, ikke erstattes af foranstaltninger truffet af markeds-
operatørerne.

82. Når man tager højde for den moderniseringsproces, der fører til en decentraliseret anvendelse af
EU’s konkurrenceregler, vil det være påkrævet med et tæt samarbejde mellem Kommissionen og de
nationale myndigheder. For at sikre de rette prioriteter bør dette samarbejde ikke begrænses til de
nationale konkurrencemyndigheder, men — i det omfang det er muligt — udvides til også at omfatte de
nationale reguleringsmyndigheder, der skal spille en afgørende rolle for den praktiske gennemførelse af
liberaliseringspolitikken.

83. Kommissionen mener, at de respektive energimarkeder ofte stadig er domineret af nationale
sværvægtere, der kræver en streng anvendelse af kartel- og monopolreglerne, at liberaliseringsprocessen

¥39∂ KOM(2002) 304 endelig af 7.6.2002.
¥40∂ KOM(2002) 488 af 11.9.2002.
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sandsynligvis vil føre til flere fusioner, der kræver en streng anvendelse af fusionsreglerne, og at nogle
energiselskaber formodentlig vil prøve at opnå statsstøtte for at bedre deres konkurrencemæssige
situation på de liberaliserede energimarkeder, hvilket kræver en streng anvendelse af statsstøttereglerne.

84. På kartelområdet arbejder Kommissionen fortsat målrettet med konkurrencen på forsyningssiden
og med netværksproblemerne. Kommissionen mener, at aftaler mellem leverandører kunstigt kan
reducere forbrugernes valgmuligheder og deres mulighed for at skifte leverandør. Hvad angår adgang til
nettet, mener Kommissionen, at hvis der ikke indføres en effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende
ordning for tredjemands adgang, vil nye leverandører ikke kunne få fat på kunderne med konkurrerende
tilbud.

85. Hvad angår konkurrencen på forsyningsområdet, var det væsentligste resultat i 2002 afslutningen
af den såkaldte GFU-sag (41). Denne sag vedrørte fælles salg af norsk naturgas via et Gasforhand-
lingsudvalg (GFU). Dette udvalg og ikke de enkelte virksomheder besluttede, hvem der kunne købe
norsk gas, og fastsatte prisen. GFU-systemet havde den virkning, at europæiske kunder ikke kunne vælge
mellem de norske gasproducenter, der i alt udgjorde 10 % af den europæiske efterspørgsel, men
udelukkende kunne forhandle med GFU. Sagen blev afsluttet af Kommissionen, efter at selskaberne
havde forpligtet sig til i fremtiden at markedsføre deres gas hver for sig, og efter at de to største markeds-
deltagere, Statoil og Norsk Hydro, havde truffet visse ledsagende foranstaltninger for nye kunder.

86. En anden sag vedrørende forbedring af forsyningsstrukturen er den såkaldte Synergen-sag (42).
Den vedrørte opførelsen af et kraftværk i Dublin (Irland) af Irlands dominerende elselskab ESB og det
norske gas- og olieselskab Statoil. For at fjerne de konkurrencemæssige problemer (der bl.a. skyldtes
Statoils løfte om at overlade salget af den elektricitet, Synergen producerer, til ESB) forpligtede ESB sig
til at sælge elektricitet via et auktionssystem eller ved direkte salg. Disse mængder kan anvendes af nye
markedsdeltagere til at opbygge et kundeunderlag, når der opføres et nyt kraftværk.

87. For at forbedre netadgangen har Kommissionen gennemført en række store undersøgelser, hvoraf
de fleste dog endnu ikke er afsluttet. I 2002 undersøgte Kommissionen bl.a. situationen omkring en
gasrørledning mellem Det Forenede Kongerige og Belgien (43). Kommissionen kunne afslutte denne
undersøgelse, da det blev klart, at de pågældende selskaber havde truffet eller i den nærmeste fremtid
ville træffe visse foranstaltninger, der skal lette tredjemands adgang til denne vigtige gasrørledning
mellem Det Forenede Kongerige og Belgien.

88. Fusionerne i energisektoren fortsatte i 2002 på nationalt niveau såvel som på EU-niveau. På
sidstnævnte viste tendensen imidlertid, at antallet af transaktioner var let faldende i forhold til de
foregående år. Der er imidlertid tegn på, at den igangværende liberalisering af gassektoren kan føre til
flere fusioner på dette område. De fleste fusioner fandt sted inden for elproduktion og elforsyning og i
handelssektoren. Der blev ikke i 2002 gennemført dybdegående undersøgelser af fusioner på elområdet.

89. I gassektoren var en fusion af særlig betydning i 2002. Europa-Kommissionen godkendte på
visse betingelser, at det tyske elselskab Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) og det italienske gas-
og olieselskab ENI SpA sammen overtog Baden Württembergs regionale engrosselskab Gas Versorgung
Süddeutschland (GVS) (44). Transaktionen ville, således som oprindelig anmeldt til Kommissionen, have
ført til en styrkelse af GVS’ førende stilling på markedet for regionalt gasengrossalg ved at sikre en

¥41∂ Sag COMP/E-4/36.072; IP 02/1084 af 17.7.2002.
¥42∂ Sag COMP/E-4/37.732; IP 02/792 af 31.5.2002.
¥43∂ Sag COMP/E-4/38.075; IP 02/401 af 13.3.2002.
¥44∂ Sag COMP/M.2822; IP 02/1905 af 17.12.2002.
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betydelig del af GVS’ kunder, der på nuværende tidspunkt kontrolleres af EnBW. For at løse disse
konkurrencemæssige problemer forpligtede parterne sig til at give alle lokale gasdistriburører, der indgik
langfristede leveringskontrakter med GVS eller med andre datterselskaber kontrolleret af EnBW,
mulighed for førtidig opsigelse.

90. Året 2002 var også meget vigtigt for statsstøttekontrol i energisektoren. Undersøgelserne var
navnlig koncentreret om strandede omkostninger (45). I den forbindelse offentliggjorde Kommissionen en
første oversigt over offentlig støtte til forskellige energikilder (46). Oversigten identificerer og opregner de
forskellige nationale og europæiske foranstaltninger på energiområdet, hvis de relevante oplysninger
foreligger. Oversigten er mere vidtgående end den strengt retlige opfattelse af begrebet statsstøtte og skal
være et værktøj til overvågning af den fremtidige virkning af støtte på de forskellige markeder.

2. Posttjenester

2.1. Nyt postdirektiv

91. Den 10. juni vedtog Rådet og Europa-Parlamentet det nye postdirektiv 2002/39/EF (47). Efter et
forslag fra Kommissionen nåede Rådet den 15. oktober 2001 frem til en fælles holdning til en tekst om
ændring af det eksisterende postdirektiv. Rådets væsentligste ændringer på det tidspunkt var følgende:

— en yderligere markedsåbning med en gradvis indskrænkning af eneretsområdet pr. 1. januar 2003 og
pr. 1. januar 2006 (48)

— mulighed for at gennemføre det indre marked for posttjenester i 2009 (49) gennem et forslag fra
Kommissionen, der skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet

— liberalisering af udgående grænseoverskridende post bortset fra de medlemsstater, hvor den skal
være en del af eneretstjenesterne for at sikre, at befordringspligten opfyldes

— forbud mod krydssubsidiering af befordringspligtige virksomheder uden for eneretsområdet med
indtægter fra tjenester i eneretsområdet, medmindre det er strengt nødvendigt for at opfylde særlige
krav til befordringspligten i det konkurrencemæssige område

— anvendelsen af principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination, når befordringspligtige
virksomheder anvender særlige takster.

¥45∂ Jf. i den henseende afsnittet om statsstøtte, nr. 386 ff. 
¥46∂ http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy_en.htm
¥47∂ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 om ændring af direktiv 97/67/EF, for så vidt angår

yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester.
¥48∂ Fra 2003 vil det ikke-monopoliserede område omfatte breve på over 100 g. Denne vægtgrænse gælder ikke, hvis prisen er

den samme som eller mere end tre gange den offentlige takst for en brevforsendelse på første vægtsats i den hurtigste
standardkategori. I 2006 vil det ikke-monopoliserede område omfatte breve på over 50 g. Denne vægtgrænse gælder ikke,
hvis prisen er den samme som eller mere end tre gange den offentlige takst for en brevforsendelse på første vægtsats i den
hurtigste standardkategori.

¥49∂ I 2006 vil Kommissionen færdiggøre en undersøgelse, der for hver medlemsstat vurderer virkningen af
postbefordringspligten for gennemførelsen af det indre marked for posttjenester i 2009. På basis af denne undersøgelse
skal Kommissionen fremsende en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget af et forslag, der om nødvendigt
bekræfter datoen 2009 for fuld gennemførelse af det indre marked for posttjenester, eller som fastsætter andre skridt på
baggrund af undersøgelsens konklusioner.
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92. Teksten blev derefter revideret og godkendt af Europa-Parlamentet med yderligere tre ændringer,
der imidlertid ikke påvirker de nye ovennævnte forhold.

3. Telekommunikation

3.1. Nyt regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

93. Den 14. februar vedtog Rådet et nyt regelsæt for den hidtidige regulering af elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester, der trådte i kraft den 24. april. Denne nye lovgivningspakke, der består
af i alt fem direktiver (50), er et omfattende gennemsyn af de retlige rammer for telekommunikation med
det formål at bringe mere konkurrence ind i denne sektor, der har afgørende betydning for den
europæiske økonomi. Fire af direktiverne (rammedirektiv 2002/21/EF, adgangsdirektivet 2002/19/EF,
tilladelsesdirektivet 2002/20/EF og forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF) skal gennemføres i national
lovgivning inden den 25. juli 2003 og anvendes fra denne dato, mens direktivet om databeskyttelse inden
for elektronisk kommunikation 2002/58/EF skal gennemføres inden den 31. oktober 2003.

94. Den nye lovgivningspakke skal være teknologineutral og behandle alle transmissionsnet på
samme måde. Den sikrer, at markedet kun reguleres, når det er nødvendigt, og på konsekvent vis i hele
EU, bl.a. ved at give Kommissionen beføjelser til at kræve, at de nationale tilsynsmyndigheder tilbage-
trækker udkast til beslutninger på nøgleområder, der er knyttet til det indre markeds virkemåde.

95. Et af de vigtigste træk ved de nye rammer er den nye definition af begrebet »stærk markeds-
position«, der nu er baseret på definitionen af dominans i EF-traktatens artikel 82 (se artikel 14 i
rammedirektivet). Som følge af den ændrede definition kan ex ante-forpligtelser generelt kun pålægges
virksomheder, der alene eller sammen har en dominerende stilling efter artikel 82. Ifølge de tidligere
rammer var en virksomhed omfattet af ex ante-forpligtelsen, hvis den havde en markedsandel på 25 %.
Den nye definition af »stærk markedsposition« vil derfor betyde en fjernelse af den lovgivningsmæssige
hindring og samtidig sikre konsistens mellem ex ante-reglerne og ex post-anvendelsen af konkurrence-
reglerne vedrørende dominerende virksomheder.

96. Et andet vigtigt aspekt af de nye rammer er, at de nationale tilsynsmyndigheder forpligtes til at
gennemføre en egentlig markedsanalyse, før de indfører nogen form for regulerende forpligtelser for
virksomheder med »stærk markedsposition«. De nationale tilsynsmyndigheder skal definere det
relevante produktmarked og geografiske marked for at vurdere, om en virksomhed har en »stærk
markedsposition«. Kommissionen (51) har i den henseende vedtaget retningslinjer for markedsanalyse
og vurdering af »stærk markedsposition« (52), der fastsætter metoden og de konkurrenceretlige
principper, som de nationale tilsynsmyndigheder skal overholde, når de gennemfører deres markeds-
analyse. I praksis forventes det, at de nationale tilsynsmyndigheder koncentrerer markedsanalysen om de
markeder, der retfærdiggør ex ante regulering på grundlag af visse kriterier. Disse markeder opregnes i en
henstilling, som Kommissionen vedtog den 11. februar 2003 (53) ifølge artikel 15 i rammedirektivet. Hvis
en national tilsynsmyndighed beslutter at regulere et marked, der ikke er opført i henstillingen, skal den
søge forudgående godkendelse hos Kommissionen og følge procedurerne i artikel 7 i rammedirektivet.

¥50∂ EFT L 108 af 24.4.2002 og EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
¥51∂ I overensstemmelse med artikel 15 i rammedirektivet.
¥52∂ EFT C 165 af 11.7.2002.
¥53∂ C (2003) 497.
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97. Endelig foreskriver de nye rammer, at de nationale tilsynsmyndigheder forventes at samarbejde
med de nationale konkurrencemyndigheder, når de udfører deres markedsanalyse. På den måde styrkes
de nationale konkurrencemyndigheders rolle, da de skal sikre, at markedsdefinitioner eller emner i
relation til dominans behandles ensartet fra henholdsvis et ex ante og et ex post synspunkt. I forbindelse
med dette samarbejde kan de nationale tilsynsmyndigheder og de nationale konkurrencemyndigheder
udveksle fortrolige oplysninger, hvis den modtagende myndighed sikrer samme grad af fortrolighed som
den afgivende myndighed (artikel 3, stk. 5, i rammedirektivet).

98. I meddelelsen om Revurdering af kommunikationslovgivningen 1999 (54) foreslog Kommissionen
sideløbende med vedtagelsen af en ny retlig ramme for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at
kodificere og forenkle direktiv 90/388 om liberalisering af markedet for teletjenester (55).

99. Efter et første udkast til direktiv vedtaget den 12. juli 2000, der blev sendt i offentlig høring (56),
foretog Kommissionen visse ændringer for at sikre sammenhæng og etablere en forbindelse til de
direktiver, der udgør den nye retlige ramme. Det nye direktiv 2002/77/EØF, der blev vedtaget den
16. september (57), forfølger de samme grundlæggende mål som direktiv 90/388/EØF, nemlig a) afskaffelse
af eksisterende eksklusive og særlige rettigheder og forbud mod at indrømme nye eksklusive eller særlige
rettigheder i sektoren for elektronisk kommunikation generelt og b) anerkendelse af virksomhedernes ret
til at udøve deres grundlæggende etableringsret og udbyde tjenester under normale konkurrencevilkår.

100. Således er kun de bestemmelser, der er nødvendige for at nå målene i de oprindelige direktiver
baseret på artikel 86, bevaret. Flere bestemmelser, der var forældede, er fjernet, ligesom bestemmelserne
i det tidligere »konkurrencedirektiv«, der går igen i den nye retlige ramme, og som vedrører
harmonisering af betingelserne for adgang til net og tjenester.

3.2. Afslutning af sektorundersøgelsen af lejede kredsløb

101. Kommissionen besluttede i november at afslutte sektorundersøgelsen af lejede kredsløb, der blev
påbegyndt i 1999, da problemerne vedrørende høje priser og eventuel forskelsbehandling nu har fundet
en passende løsning både på nationalt niveau gennem en sektorspecifik regulering foretaget af de
nationale tilsynsmyndigheder og gennem Europa-Kommissionens ex officio-procedurer i forhold til
specifikke EU-medlemsstater (58).

102. Konklusionerne fra undersøgelsens første fase bekræftede de høje priser og en forskellig
prispolitik i EU, der ikke skyldtes omkostningsforskelle (59). I november 2000 åbnede Generaldirektoratet
for Konkurrence fem ex officio-undersøgelser af eventuelt for høje priser og/eller diskriminerende
adfærd, hvad angår udbuddet af lejede kredsløb i Belgien, Italien, Grækenland, Portugal og Spanien. To
år senere konstaterede Kommissionen et betydeligt fald i priser for lejede kredsløb i hele EU. Siden
iværksættelsen af sektorundersøgelsen i juli 1999 var priserne for 2 Mbps internationale kredsløb

¥54∂ KOM(1999) 539.
¥55∂ Som efterfølgende ændret af direktiv 94/46, 95/51, 96/2, 96/19 og 1999/64.
¥56∂ EFT C 96 af 27.3.2001, s. 2.
¥57∂ EFT L 249 af 17.9.2002, s. 21.
¥58∂ IP/02/1852 af 11.12.2002.
¥59∂ For flere oplysninger om resultaterne af sektorundersøgelsen henvises til arbejdsdokument fra september 2000 på

adressen: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
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eksempelvis faldet med gennemsnitlig 30-40 % (60). Et andet væsentligt resultat er en proaktiv holdning
hos de nationale tilsynsmyndigheder, både hvad angår prissætning og udbud af lejede kredsløb.

103. Kommissionen besluttede derfor at afslutte sine ex officio-undersøgelser for Belgiens og Italiens
vedkommende på grund af den mærkbare forbedring af konkurrencesituationen i disse medlemsstater. På
grund af et yderligere fald i priserne på internationale lejede kredsløb mellem nabostater eller stater tæt ved
EU medlemsstater eller en yderligere tilpasning af niveauet vil den spanske sag ligeledes kunne afsluttes.
Generaldirektoratet for Konkurrence vil fortsat nøje følge situationen i Portugal og Grækenland.

4. Transport

4.1. Lufttransport

4.1.1. Forlængelse af gruppefritagelsesforordning (EØF) nr. 1617/93

104. Den 25. juni vedtog Kommissionen forordning (EF) nr. 1105/2002 (61) om forlængelse af
gruppefritagelsen for passagertakstkonferencer med henblik på interlining i forordning (EØF)
nr. 1617/93 indtil den 30. juni 2005. Forlængelsen er betinget af, at de luftfartsselskaber, der deltager i
konferencerne, indsamler konkrete data om den relative betydning af konsultationerne om interlining.
Der er tale om interlining, når en passager rejser med mere end et flyselskab på samme billet.

105. Gruppefritagelsen gælder kun én organisation, nemlig International Air Transport Association
(IATA). De fleste luftfartsselskaber fra lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (inkl.
nationale luftfartsselskaber) er medlem af IATA og deltager to gange om året i konferencer, hvor de
fastsætter takster for interlining. Efter at have vurderet de argumenter, der er fremført i relation til et
høringspapir, som Generaldirektoratet for Konkurrence udsendte i 2001, konkluderede Kommissionen, at
gruppefritagelsen burde forlænges med yderligere tre år. Takstkonferencerne giver en fordel i form af en
fuldt fleksibel interlining, og denne fordel vil formodentlig ikke på nuværende tidspunkt blive
fuldstændig erstattet af mindre restriktive foranstaltninger. Selv om et forbud mod takstkonferencer ikke
ville betyde et fuldstændigt stop for interlining, ville det indskrænke billettilbuddene for et betydeligt
antal forbrugere og i hvert fald på kort sigt gøre det sværere for mindre luftfartsselskaber at være
konkurrencedygtige.

106. Efterhånden som der udvikles luftfartsalliancer, er spørgsmålet, om det stadig er rimeligt med
takstkonferencer, navnlig på stærkt trafikerede ruter. For at få mulighed for at undersøge behovet for en
gruppefritagelse i fremtiden har Kommissionen pålagt de luftfartsselskaber, der deltager i konferencerne,
en pligt til at indsamle data, som kan give konkrete oplysninger om, i hvilket omfang billetter udstedt i
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udstedes til IATA-takster, og om deres relative
betydning for den aktuelle interlining.

107. Den nye forordning udvider også den eksisterende gruppefritagelse for slottildeling og
samordning af fartplaner indtil den 30. juni 2005. Denne gruppefritagelse er tæt knyttet til Rådets
forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstids-
punkter i Fællesskabets lufthavne. Sammen vil gruppefritagelsen og Rådets forordning fastsætte de
nærmere betingelser for luftfartsselskabers deltagelse i konferencer om samordning af fartplaner, hvor

¥60∂ For flere oplysninger om resultaterne af sektorundersøgelsen og de enkelte ex officio-sager henvises til begrundelsen fra
november 2002 på adressen: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/

¥61∂ EFT C L 167 af 26.6.2002, s. 6.
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tildelingen af slots i overbelastede lufthavne finder sted. Kommissionen har stillet forslag om forskellige
ændringer af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93, og den er desuden i færd med at undersøge muligheden
for yderligere ændringer af ikke blot teknisk karakter. Forlængelsen af gruppefritagelsen for samordning
af fartplaner med endnu et år vil også resultere i en synkronisering af de to resterende fritagelser i
forordning (EØF) nr. 1617/93 og gøre det muligt for Kommissionen at tage denne forordning op til ny
behandling i sin helhed inden den 30. juni 2005.

4.1.2. Konkurrencepolitik inden for international luftfart

108. For at bevare og fremme konkurrencen inden for international luftfart er det en vigtig
forudsætning, at Kommissionen har effektive håndhævelsesmuligheder. Kommissionen har allerede
fremsat flere forslag (senest i 1997) til Rådet om udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EØF)
nr. 3975/87 og 3976/87 til at omfatte transport mellem Fællesskabet og tredjelande. Rådet har endnu ikke
taget stilling til disse forslag (62). EF-Domstolens afgørelse i »open skies«-sagerne, der bekræftede behovet
for en samordnet international politik for luftfart, indeholder også et krav om en revision og en fornyet
fremsættelse af disse forslag (63). Kun ved at overskride Kommissionens nuværende undersøgelses- og
håndhævelsesbegrænsninger kan der sikres en fuldt ud effektiv konkurrencepolitik inden for international
luftfart. Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde et nyt forslag, som den forventer at fremsende til
Rådet i løbet af 2003.

4.1.3. Transatlantiske alliancer

109. Den 21. februar bekræftede British Airways og American Airlines, at deres allianceaftaler, der
var blevet undersøgt af Kommissionen i tæt samarbejde med Det Forenede Kongeriges konkurrencemyn-
digheder (Office of Fair Trading), var afsluttet. Kommissionen besluttede derfor at afslutte den
procedure, den havde indledt i denne sag.

110. Kommissionen besluttede den 28. oktober (64) at afslutte den procedure, den havde indledt i 1996
for at undersøge alliancen mellem KLM og den amerikanske partner NorthWest samt alliancen mellem
Lufthansa, SAS og det amerikanske luftfartsselskab United Airlines. Sagen LH/SAS/UA kunne
Kommissionen afslutte på grund af en række forpligtelser indgået af parterne for at løse de konkurrence-
mæssige problemer på en række ruter fra Frankfurt lufthavn til De Forenede Stater samt takket være en
erklæring fra den tyske regering, der fjernede potentielle hindringer for nye markedsdeltagere på disse
ruter. I sagen KLM/NorthWest blev det ikke skønnet nødvendigt med forpligtelser.

111. I november afsluttede Kommissionen også undersøgelsen af partnerskabet mellem bmi British
Midland og United Airlines. I denne sag havde Kommissionen ikke indledt den formelle undersøgelses-
procedure, men havde samarbejdet aktivt med de britiske konkurrencemyndigheder (Office of Fair
Trading, OFT) (65). Konkurrencemyndighederne vedtog den 1. november en formel beslutning, der

¥62∂ KOM(97) 218 endelig
¥63∂ Sag C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 og C-476/98 mod Det Forenede

Kongerige, Danmark, Sverige, Finland, Belgien, Luxembourg, Østrig og Tyskland.
¥64∂ EFT C 264 af 30.10.2002.
¥65∂ Af proceduremæssige grunde tog OFT føringen og anvendte sine beføjelser efter EU’s forordninger om anvendelsen af

konkurrencereglerne 2001. Der mindes om, at Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87, der fastlægger detaljerede regler for
anvendelsen af artikel 81 og 82, kun vedrører lufttransport mellem lufthavne i EU. Ifølge forordningerne har OFT
imidlertid beføjelser til at træffe beslutning om anvendelsen af artikel 81 og 82, (bl.a.) hvad angår lufttransport mellem
medlemsstater og tredjelande. I mangel af sådanne beføjelser ville Kommissionen skulle undersøge alliancen ifølge dens
beføjelser efter artikel 85, ifølge hvilke den kun ville have kunnet foreslå foranstaltninger med henblik på at bringe
overtrædelserne til ophør.
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indrømmede alliancen en individuel fritagelse efter traktatens artikel 81, stk. 3. Begge myndigheder er
nået frem til den konklusion, at allianceaftalen mellem bmi og United Airlines opfylder de nødvendige
krav for at få en sådan fritagelse.

112. Kommissionen fortsætter undersøgelsen af Skyteam Alliance mellem Air France, Alitalia, Delta,
CSA, Korean Air og AerMexico, der blev officielt indledt i juli 2000. I den henseende blev der i marts
2002 i De Europæiske Fællesskabers Tidende offentliggjort en opfordring til at fremsætte
bemærkninger (66). Kommissionen er i øjeblikket ved at undersøge de indkomne kommentarer og andre
oplysninger, der er modtaget i mellemtiden.

4.1.4. Europæiske alliancer og fusioner

113. Den 1. juli udtrykte Kommissionen i et brev til Air France og Alitalia alvorlig tvivl om deres
samarbejde på visse ruter mellem Frankrig og Italien. Kommissionen mener ikke, at deres samarbejde
kan godkendes i den nuværende form, da det ville fjerne konkurrencen på en lang række ruter mellem
Italien og Frankrig. Fremsendelse af et brev, hvori der gives udtryk for alvorlig tvivl, er det første
formelle skridt i Kommissionens undersøgelse. Det kan føre til en forbudsbeslutning, medmindre
selskaberne kan fjerne Kommissionens tvivl.

114. Den 5. juli godkendte Kommissionen partnerskabet mellem Lufthansa og Austrian Airlines med
forbehold af betydelige tilsagn fra parterne (67). Betingelserne i beslutningen tager sigte på at nedbringe
hindringer og fremme intermodal konkurrence. På grund af alliancens alvorlige følger for konkurrencen
pålagde Kommissionen parterne en række afhjælpende foranstaltninger sammenlignet med andre
beslutninger, bl.a. en prisnedsættelse og en forpligtelse til at indgå i særlige pro rata-aftaler og
intermodale aftaler.

115. I 2002 indledte Kommissionen også undersøgelser af allianceaftaler mellem British Airways,
Iberia og GB Airways samt mellem British Airways og SN Brussels Airlines. I sidstnævnte tilfælde blev
der offentliggjort en meddelelse om samarbejdsaftalerne i De Europæiske Fællesskabers Tidende (68).

116. Kommissionen undersøgte ligeledes SAS/Spanair-fusionen og besluttede i marts 2002 (69) at
godkende fusionen. Endvidere modsatte Kommissionen sig ikke en global fragtdistributionskanal
oprettet af Lufthansa, British Airways og Air France.

4.2. Søtransport

4.2.1. Udviklingen i retspraksis

117. Den 28. februar afsagde Retten i Første Instans tre domme af stor betydning for EU’s konkurren-
cepolitik på søtransportområdet (70).

118. Alle tre sager vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86, som er den
væsentligste forordning på dette område. Den indeholder en gruppefritagelse for forskellige aktiviteter

¥66∂ EFT C 76 af 27.3.2002, s. 12.
¥67∂ EFT L 242 af 10.9.2002, s. 25.
¥68∂ EFT C 306 af 10.12.2002, s. 4.
¥69∂ EFT C 93 af 18.4.2002, s. 7.
¥70∂ Sag T-18/97, Atlantic Container Line mfl. mod Kommissionen (TACA), Sml. 2002 II, s. 1125; sag T-395/94, Atlantic

Container Line mod Kommissionen (TAA), Sml. 2002 II, s. 875; sag T-86/95, Compagnie générale maritime mfl. mod
Kommissionen (FEFC), Sml. 2002 II, s. 1011.
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udført af linjekonferencer. Ifølge artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4056/86 kan en linjekonference således
ikke blot fastsætte fælles fragtrater, men også bl.a. regulere den transportkapacitet, der tilbydes af det
enkelte medlem af konferencen (71).

119. I TAA-sagen fastslog Retten i Første Instans, at TAA ikke er en linjekonference, da den ikke
opfylder det grundlæggende kriterium om fælles eller ensartede fragtrater. Da TAA ikke er en
konference, kan den klart nok heller ikke være omfattet af gruppefritagelsen for linjekonferencer.
Aktiviteterne under TAA — der både omfatter prisfastsættelse for søtransport og landtransport og
kollektiv begrænsning af skibskapacitet — kan heller ikke indrømmes en individuel fritagelse, da de på
forskellig vis ikke opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, om forbedring af produktionen,
nødvendighed og ikke-fjernelse af konkurrencen.

120. FEFC-sagen vedrørte skillelinjen mellem Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 (landtransport)
og forordning (EØF) nr. 4056/86 (søtransport). FEFC-parterne fremførte, at når landtransport var en
del af en intermodal transporttransaktion (land og sø), var den gældende forordning for begge transporter
forordning (EØF) nr. 4056/86. Ifølge FEFC’s synspunkt betød det, at gruppefritagelsen for linjekon-
ferencen ikke blot fandt anvendelse på den maritime del af den intermodale transaktion, men også på
landtransportdelen, hvorfor en konference derfor havde ret til at fastsætte satser for begge transporttyper.
Retten i Første Instans afviste denne fortolkning med den begrundelse, at selv om landtransport er en del
af en intermodal transaktion, er det en særskilt tjeneste i forhold til søtransport, der derfor reguleres af
forordning (EØF) nr. 1017/68 og ikke forordning (EØF) nr. 4056/86.

121. Gruppefritagelsen for linjekonferencen kan derfor ikke dække en konferences prisfastsættelse for
landtransport.

122. FEFC-parterne havde heller ikke påvist, at deres prisfastsættelsesaftaler var nødvendige for at nå
det opstillede mål om stabilitet, og at de derfor kunne omfattes af en individuel fritagelse.

123. Retten i Første Instans fastslog i TACA immunitet-sagen, at eftersom prisfastsættelse for
landtransport er omfattet af forordningen om landtransport (72), forordning (EØF) nr. 1017/68, og da
sidstnævnte ikke indeholder bestemmelser om bødefritagelse, ændrer Kommissionens beslutning (73), der
angiveligt afviser bødefritagelse, ikke TAA-parternes retsstilling. Parternes appel var derfor uantagelig.

124. Ovennævnte konklusion viser, at Retten afviser det argument, der går ud på, at selv om
forordning (EØF) nr. 1017/68 ikke udtrykkeligt foreskriver bødefritagelse, er det et generelt princip i
Fællesskabets konkurrencelovgivning, at en formel anmeldelse har den følge.

4.2.2. Gennemgang af forordning (EØF) nr. 4056/86

125. I april offentliggjorde OECD’s sekretariat sin endelige rapport om konkurrencepolitikken i
forbindelse med linjeskibsfart (74). Rapporten, der kun afveg lidt fra et udkast, der blev drøftet af
eksperter på konkurrence- og søtransportområdet på en OECD-workshop i december 2001 (75),

¥71∂ Kommissionen har fortolket denne bestemmelse på en måde, der betyder, at en sådan regulering kun er tilladt på visse
særlige betingelser (se endvidere nedenfor).

¥72∂ Retten i Første Instans henviste til dom i FEFC-sagen.
¥73∂ Beslutningen blev truffet som en sikkerhedsforanstaltning kun for at tage højde for den mulighed, at Retten eller EF-

Domstolen skulle fastslå, at landtransportdelen af en intermodal transporttransaktion falder inden for anvendelsesområdet
for forordning (EØF) nr. 4056/86, der giver mulighed for bødefritagelse, hvis en aftale er formelt anmeldt.

¥74∂ OECD-dokument DSTI/DOT/(2002)2, Competition Policy in Liner Shipping — Final Report, Paris, 16.4.2002.
¥75∂ XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 159.
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konkluderede, at kartelimmunitet og fritagelse for prisfastsættelse eller drøftelser af rater var
ubegrundede.

126. Gruppefritagelsen for linjekonferencer i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4056/86 er baseret på
den antagelse, at linjekonferencers fælles fastsættelse af rater er en nødvendig forudsætning for pålidelig
linjeskibsfart. Der er ikke i de 15 år, der er gået siden forordningens ikrafttrædelse, blevet foretaget en
gennemgang af denne økonomisk set meget vigtige fritagelse, hvilket er i modstrid med Kommissionens
normale praksis. På grund af ændringerne på markedet besluttede Kommissionen derfor at foretage en
gennemgang af gruppefritagelsen og af andre vigtige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 4056/86.

127. Kommissionen har nu iværksat denne gennemgang, og første skridt er et høringspapir, der
offentliggøres i januar 2003. Høringspapiret vil opfordre de offentlige myndigheder og industrien til at
fremkomme med kommentarer og indlæg om visse nøgleområder, der er relevante for en vurdering af det
hensigtsmæssige i at bevare en gruppefritagelse for linjekonferencer. Papiret vil ligeledes indkalde
kommentarer om behovet for at forenkle og modernisere forordning (EØF) nr. 4056/86 i andre vigtige
henseender.

4.2.3. Individuelle sager

128. Den 14. november vedtog Europa-Kommissionen en beslutning, der indrømmer fritagelse fra
EU’s konkurrenceregler til Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), der er en aftale mellem en
gruppe rederier, der driver containerlinjefart mellem Nordeuropa og USA (76). Beslutningen kommer
efter en langvarig sagsbehandling, hvor TACA-medlemmerne kom med betydelige indrømmelser.

129. Den godkendte aftale er en direkte afløser for den TACA-aftale, som Kommissionen kendte ulovlig
i en beslutning af 1998, hvor den pålagde TACA-medlemmerne bøder på i alt 273 mio. EUR — hvilket på
det tidspunkt var en rekordhøj bøde. Med den nye aftale, der går under navnet »den reviderede TACA«,
er TACA-konferencens aktiviteter blevet bragt i overensstemmelse med hovedretningslinjerne for
linjekonferencer, der blev opstillet i TACA-beslutningen.

130. Som følge af TACA-beslutningen af 1998 og de konkurrencefremmende ændringer i USA’s
skibsfartslovgivning opererer TACA-rederierne i dag på et marked, der er betydeligt mere åbent og
konkurrencepræget. Det var afgørende for Kommissionens beslutning om at fritage den reviderede
TACA.

4.3. Jernbaner

131. I januar fremsatte Kommissionen en ny lovforslagspakke om integration af de nationale
jernbanenet i et integreret europæisk jernbanenet. Pakken omfatter åbning af fragtmarkederne
(indenlandsk og cabotage), så der kan skabes en europæisk tilgang til jernbanesikkerhed (herunder
foranstaltninger til at sikre en rimelig og ikke-diskriminerende adgang til uddannelse af togpersonale),
fremme af interoperabiliteten mellem jernbanesystemer og oprettelse af et europæisk jernbaneagentur.
Kommissionen har i mellemtiden arbejdet videre i et komitologiudvalg for at bistå medlemsstaterne med
at indarbejde den første pakke (77) i national lovgivning.

¥76∂ EFT L 26 af 31.1.2003, s. 53.
¥77∂ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26.2.2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om

udvikling af Fællesskabets jernbaner; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF om ændring af Rådets direktiv
95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af
26.2.2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet samt sikkerhedscertificering (EFT L 75 af 15.3.2001).
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132. I maj fastsatte kommissær Mario Monti Kommissionens tilgang til konkurrencepolitikken på
markedet for jernbanetransport. Han identificerede tre strukturelle mangler, der fortsat hindrer markeds-
integration og effektiv konkurrence, nemlig en manglende egentlig sondring mellem infrastrukturfor-
valtere og jernbanevirksomheder, en manglende gennemsigtighed, hvad angår aftalerne om tildeling af
internationale togkanaler, og en manglende effektiv udbudskonkurrence.

133. Kommissionen fortsatte proceduren mod Ferrovie dello Stato (FS) (78) og Deutsche Bahn
(DB) (79). Begge sager vedrører diskriminerende og konkurrencebegrænsende adfærd fra de etablerede
operatørers side over for en ny markedsdeltager. Kommissionen indledte den formelle undersøgelses-
procedure i 2001. I det første tilfælde indgav et lille privat tysk jernbaneselskab en klage mod FS med
den påstand, at sidstnævnte havde hindret selskabet i at komme ind på markedet med henblik på at levere
en international jernbanepassagertjeneste fra Basel til Milano. I det andet tilfælde fremførte klageren, at
DB diskriminerede ved tildelingen af trækkraft og hindrede den nye deltager i at bevare en international
passagertjeneste fra Tyskland til Sverige. I begge sager blev der afholdt en høring. Det gav anledning til
detaljerede undersøgelser, der fortsættes.

5. Medier

134. Mediesektoren oplever en omfattende omstrukturering som følge af stagnation på annonce-
markedet, hastigt stigende udgifter til primetime-programmer og en vanskelig overgang til digitale
platforme. Den horisontale og vertikale koncentration, navnlig hvad angår de bedste sports-tv-rettigheder
og konsolidering af platforme (80), førte til en række vanskelige sager i løbet af året og gav Kommissionen
lejlighed til at fastsætte de ledende principper for behandlingen af kommende sager på dette område.

5.1. Adgangen til primetime-programmer

135. UEFA og de fleste nationale fodboldforbund sælger sammen tv-rettighederne til fodboldbegi-
venheder på vegne af fodboldklubberne. Kommissionen fandt, at disse fælles salgsaftaler kombineret
med en praksis, der går ud på at sælge rettighederne bundtvis eller på eksklusiv basis, havde betydelige
følger for strukturen for tv-transmissionsmarkedet. Generelt sælges alle tv-rettigheder til en hel turnering
i en eksklusiv pakke til en enkelt tv-station for en lang periode. Da en enkelt tv-station får alle rettigheder,
er der hård konkurrence om rettighederne, når de udbydes, og denne konkurrence kan i sidste instans kun
vindes af den største tv-station. Det kan fremme mediekoncentrationen og hindre konkurrence mellem
tv-stationer.

136. Kommissionen mener, at fælles salg er konkurrencebegrænsende efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 1, da de klubber, der deltager i ligaen, hindres i individuelt at sælge medierettigheder i konkurrence
med hinanden.

137. En hensigtsmæssig fælles salgsaftale kan imidlertid være et effektivt middel til at organisere salg
af rettigheder til sportsbegivenheder og kan omfattes af en undtagelse efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 3. For det første kan aftalerne fremme produktionen af et ligaprodukt (der dækker ligaens
væsentligste kampe), der afviger fra andre fodboldtransmissioner. Endvidere kan et salgssted for

¥78∂ Sag COMP/37.685.
¥79∂ Sag COMP/37.985.
¥80∂ Sammenlign fusionen mellem de to spanske betalings-tv-platforme Canalsatélite Digital og Vía Digital, sag COMP/

M.2645, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, med forbehold af en henvisning til de spanske myndigheder og
fusionen mellem de to italienske betalings-tv-platforme Stream og Telepiú, sag COMP/M.2876, Newscorp/Telepiú.
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medierettigheder være en effektiv salgsmetode for de involverede parter. Fælles salg kan også være et
effektivt middel til at fremme en ligas branding.

UEFA Champions League

138. I en afgørende sag, der vedrørte fælles salg af tv-rettigheder til UEFA’s Champions League (81),
blev der opnået forlig i juni, og i august (82) blev der offentliggjort en meddelelse efter artikel 19, stk. 3.
Forliget betød, at UEFA forpligtede sig til at sælge de omhandlede rettigheder efter rimelige, åbne og
ikke-diskriminerende udbudsprocedurer for en periode på højst tre år, at opdele rettighederne i flere
pakker for at give flere markedsdeltagere adgang til rettighederne og at åbne for adgang til nye medier
(internet, UMTS) (83).

139. Kommissionen vil undersøge lignende nationale og europæiske aftaler efter samme principper.

5.2. Adgang til New Media-rettigheder

140. I 2002 blev New Media et vigtigt aspekt for Kommissionen i forbindelse med flere sager på
medieområdet. De fleste af de seneste sager om fodboldrettigheder vedrørte kun betalings-tv eller ukodet
tv, hvorimod nye sager også vedrører New Media-platforme, som f.eks. internet og UMTS-mobilnet.

141. For at de nye tjenester kan udvikle sig på disse to platforme, er det nødvendigt med primetime-
indhold. Potentielle indholdsudbydere på disse nye markeder har kontaktet Kommissionen om tilgænge-
ligheden af primetime-indhold, navnlig sportsrettigheder. Der er i alt væsentligt to typer indehavere af
sportsprogrammer: rettighedshavere, som f.eks. sportsforbund og sportsklubber, og agenter, der samler,
pakker og strukturerer indhold fra forskellige kilder med henblik på salg. De oplysninger, som
Kommissionen på nuværende tidspunkt har adgang til, viser, at indholdsindehaverne afholder sig fra at
gøre et sådant indhold tilgængeligt på nye platforme.

142. Fodbold kan blive en drivkraft for udviklingen af tjenester på New Media-platforme. Dette
potentiale synes imidlertid ikke på nuværende tidspunkt at være udnyttet, og det tyder på, at sportsret-
tigheder holdes tilbage af ejerne for at sikre de respektive tv-rettigheders værdi.

143. Det er et potentielt konkurrencemæssigt problem, at indholdindehavernes leveringsnægtelse kan
være en krænkelse af EF-traktatens artikel 82. At holde rettigheder tilbage fra brug i forbindelse med
New Media med det eneste formål at beskytte sin markedsstilling på de traditionelle tv-markeder kan
betragtes som en udbudsbegrænsning, der begrænser forbrugernes adgang til tjenester.

144. En aftale om salg af tv-rettigheder, der forbyder eller forhindrer salg af New Media-rettigheder,
kan begrænse konkurrencen, hvis den begrænser produktionen og den tekniske udvikling på markedet
efter EF-traktatens artikel 81. Andre begrænsninger, som f.eks. begrænsning af transmissionstidspunkter,
kan have samme virkning. Endelig kan eksklusivitet også begrænse konkurrencen, hvis det i betydeligt
omfang blokerer markedet, navnlig hvis eksklusiviteten er overdreven, hvad angår varighed eller omfang.

145. Kommissionen vil holde øje med New Media-området og om nødvendigt iværksætte
undersøgelser.

¥81∂ Sag COMP/37.398. UEFA anmeldte den fælles salgsaftale den 1. februar 1999 og modtog en klagepunktsmeddelelse den
19. juli 2001. UEFA svarede den 16. november 2001, og kort tid derefter blev der indledt forhandlinger om et forlig.

¥82∂ EFT C 196 af 17.8.2002, s. 3.
¥83∂ IP/02/806 af 3.6.2001.
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5.3. Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder og licensaftaler

146. Den kollektive forvaltning og licensering af ophavsrettigheder i Europa har i mange år givet anledning
til betydelige konkurrenceproblemer (84). Kommissionen behandler i øjeblikket en række sager om
tilpasning af den traditionelle forvaltning af ophavsrettigheder (tv, radio, diskoteker osv.) til den nye
teknologiske situation som følge af den kommercielle udvikling af internet og satellittransmission.

147. En vigtig fritagelsesbeslutning med betingelser og forpligtelser vedrørende de licensbetingelser,
som forvaltningsselskaberne pålægger forbrugerne, blev vedtaget den 8. oktober (85) efter anmeldelse af
en standardaftale indgået mellem forvaltningsselskaberne på vegne af producenterne. Aftalen skal gøre
det nemmere at give internationale »one-shop stop«-licenser for de relevante beslægtede rettigheder
(radio- og tv-spredning, ret til offentlig fremføring) til radio- og tv-selskaber, der ønsker at anvende
simulcasting (86) og på den måde gøre deres musikværker tilgængelige for offentligheden via internet.

148. Det er den første beslutning, Kommissionen har truffet vedrørende kollektiv forvaltning og
ophavsretslicens med henblik på kommerciel udnyttelse af musikværker på internettet. For at opnå en
fritagelse accepterede parterne at fjerne de (oprindelige) geografiske begrænsninger fra derers krydsli-
censaftaler, hvilket giver mulighed for konkurrence med hensyn til ophavsretslicens i Europa for internet-
baserede tjenester. Det bliver nu muligt med konkurrence, både hvad angår den leverede tjeneste, og hvad
angår de administrationsgebyrer, som licenshaverne skal betale. Radio- og tv-selskaber i EØS-området
vil således kunne vælge, hos hvilket EØS-baseret forvaltningsselskab de ønsker at opnå deres »one-stop
shop«-simulcastinglicens.

149. Da parterne også accepterede at sondre mellem den egentlige ophavsretsafgift og deres eget
administrationsgebyr, der skal dække licensselskabets administrationsomkostninger, og opkræve disse
adskilt, vil gennemsigtigheden, hvad angår forvaltningsselskabernes omkostninger, blive øget. Større
omkostningsgennemsigtighed betyder, at radio- og tv-selskaberne i EØS-området kan vælge det mest
effektive EØS-baserede forvaltningsselskab, når de skal søge simulcastinglicens. I den forbindelse skal
effektivitet forstås både i forhold til priser (afgifter) og administrationsomkostningernes niveau.

150. Da radio- og tv-selskaberne ofte vælter omkostninger til forvaltningselskaber over på
slutbrugerne, vil presset på både priser og gebyrer gøre forvaltningen af rettigheder og radio- og tv-
selskabernes adgang til disse rettigheder med henblik på udbud af tjenester via internettet mere effektiv
og på den måde være en fordel for forbrugerne. Oprettelsen af et egentligt marked for simulcasting vil
sikre, at forbrugerne får adgang til flere audio- og videomusikprogrammer via internettet, samtidig med
at rettighedshaverne og kunstnerne får et rimeligt vederlag.

5.4. Trykte medier

151. Inden for trykte medier, navnlig bøger, har Kommissionen længe beskæftiget sig med
grænseoverskridende prisfastsættelsesaftaler. Kommissionen modsætter sig ikke egentlige nationale

¥84∂ Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag IV/26.760, GEMA, beslutning af 2.6.1971 (EFT L 134 af 20.6.1971, s. 15) og
beslutning 72/268/EØF af 6.7.1972 (EFT L 166 af 24.7.1972, s. 22); sag IV/29.971, GEMA Statutes, beslutning 82/204/
EØF af 4.12.1981 (EFT L 94 af 8.4.1982, s. 12); sag 29.839, GVL, beslutning 81/1030/EØF af 29.10.1981 (EFT L 370 af
28.12.1981, s. 49); eller EF-Domstolens dom i Phil Collins-sagen, Sml. 1993 I, s. 5145; Musik-Vertrieb membran, Sml.
1981, s. 147; Tournier, Sml. 1989, s. 2521; Lucazeau, Sml. 1989, s. 2811.

¥85∂ Sag COMP/C-2/38.014, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), »Simulcasting«.
¥86∂ Man taler om simulcasting, når radio- og tv-stationer transmitterer deres signal samtidigt og uændret både ad de

traditionelle veje og via internettet.
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aftaler om detailprisbinding for trykte medier, så længe de ikke påvirker samhandelen mellem medlems-
staterne mærkbart. De vigtigste sager, navnlig sager vedrørende Tyskland, blev afsluttet i løbet af året (87).

152. Den øgede prisgennemsigtighed inden for trykte medier efter indførelsen af euroen pr.
1. januar 2002, navnlig hvad angår tidsskrifter, har givet anledning til et stort antal uformelle klager fra
EU-borgerne om påståede uberettigede prisforskelle for det samme tidsskrift i andre EU-lande. Hvad
angår akademisk og erhvervsrelateret forlagsvirksomhed, kan Kommissionen for flere store interna-
tionale forlags vedkommende konstatere stadige prisstigninger, navnlig for videnskabelige, tekniske og
medicinske tidsskrifter.

153. Begge spørgsmål vil blive overvåget, og der vil om nødvendigt blive iværksat undersøgelser.

6. Salg af biler

154. I år har Kommissionens aktiviteter hovedsageligt været koncentreret om vedtagelsen af den nye
fritagelsesforordning for bilsektoren, brochuren om de nye konkurrenceregler og den halvårlige rapport
om priserne i Den Europæiske Union.

6.1. Vedtagelse af den nye fritagelsesforordning for bilsektoren

6.1.1. Baggrund

155. Indtil den 30. september 2002, da forordning (EF) nr. 1475/95 udløb, fritog forordningen
selektive og eksklusive salgsaftaler for motorkøretøjer med over tre hjul, gennem hvilke producenterne
etablerer forhandlere i eksklusivområder, fra forbuddet i artikel 81, stk. 1. Disse forhandlere kan sælge
køretøjer enten til endelige forbrugere, til mellemhandlere eller til andre autoriserede forhandlere (88).

156. Efter en lang og frugtbar konsultations- og evalueringsproces, der blev indledt i 1999, vedtog
Kommissionen den nye forordning om anvendelsen af artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler
og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen: Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002
af 31. juli 2002 (89). Forordningen trådte i kraft den 1. oktober 2002 og udløber den 31. maj 2010. Den
foreskriver ligeledes en generel overgangsperiode på et år, i løbet af hvilken de eksisterende vertikale
aftaler ikke omfattes af anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, hvis de opfylder betingelserne for
fritagelse i forordning (EF) nr. 1475/95.

157. Den nye gruppefritagelse er et vigtigt skridt i forhold til den tidligere på to punkter. Selv om der
er tale om en sektorspecifik forordning, er den inspireret af filosofien i forordning (EF) nr. 2790/1999,
hvad angår den økonomiske analyse af vertikale begrænsninger og derved afskaffelsen af tilladte
aftalebestemmelser til fordel for en tilgang, der udelukker alvorlige konkurrencebegrænsninger fra
fritagelsen. For det andet foreskriver den nye forordning ikke længere et eneste distributionssystem, der
kan fritages, men giver de økonomiske operatører flere valgmuligheder, ligesom der opstilles strammere
regler, både hvad angår salg af nye biler og reservedele, og hvad angår eftersalgsservice.

¥87∂ Sag COMP/C-2/34.657, Sammelrevers; COMP/C-2/37.906, Internetbuchhandel; COMP/C-2/38.019, Proxis/KNO mfl.;
IP/02/461 af 22.3.2002.

¥88∂ Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28.6.1995 om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af
salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT L 145 af 29.6.1995, IP/02/1073 og Kommissionens MEMO/02/
174 af 17.7.2002).

¥89∂ EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30.
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158. Denne mere strenge tilgang var nødvendig efter resultaterne af evalueringsrapporten vedrørende
forordning (EF) nr. 1474/95, der på den ene side konkluderede, at præmisserne ikke længere alle var
aktuelle, og på den anden side, at målene ikke alle var nået, navnlig hvad angår »intrabrand-
konkurrence«, markedsintegration og forbrugerfordele (90). Kommissionen har konstateret, at forordning
(EF) nr. 2790/1999 om anvendelsen af artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet
praksis (91) ikke gav mulighed for at afhjælpe de identificerede problemer (92), så meget mere som der i
bilsektoren var en kumulerende virkning på grund af salgsaftalernes ensartethed og de eksisterende
salgsaftaler og de deraf følgende konkurrencebegrænsninger, hvilket krævede en strengere ordning.
Vedtagelsen af en særlig forordning for bilsektoren var den eneste mulighed for at løse de identificerede
problemer på en hensigtsmæssig måde.

6.1.2. Vigtige etaper i forbindelse med vedtagelsen af forordningen

159. Forordningen blev vedtaget efter en meget omfattende høring af alle de berørte økonomiske
beslutningstagere og forbrugerne.

160. Evalueringsrapporten for forordning (EF) nr. 1475/95 er baseret på oplysninger fra
bilfabrikanter, producenter af elektronisk udstyr, autoriserede forhandlere eller værksteder, der yder
eftersalgsservice, uafhængige videresælgere, mellemhandlere, uafhængige værksteder, grossister og
uafhængige reservedelsforhandlere i detailleddet, nye potentielle markedsdeltagere og fra forbrugerne og
visse kundegrupper, som f.eks. leasingselskaber. Straks efter vedtagelsen af denne rapport opfordrede
Kommissionen alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger og kommentarer, og den
arrangerede en høring, bl.a. med deltagelse af ovennævnte operatører, forbrugerorganisationer samt
de nationale konkurrencemyndigheder, repræsentanter for Europa-Parlamentet og de nationale
parlamenter (93).

161. Endvidere bestilte Kommissionen fire uafhængige undersøgelser, der alle var rådgivende og ikke
indeholdt nogen henstilling om den kommende ordning. I 2000 blev der gennemført to undersøgelser
dels om forbindelsen mellem salg af nye biler og eftersalgsservice, dels om prisforskellene i EU (94). I
2001 iværksatte Kommissionen en undersøgelse, der skulle identificere og måle den økonomiske
virkning af kommende eventuelle lovgivningsscenarier for de berørte parter (95). Sideløbende blev der
bestilt en undersøgelse af forbrugerforventninger for at få kendskab til forbrugernes holdning til den

¥90∂ Evalueringsrapport vedrørende forordning (EF) nr. 1475/95 om anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, på
kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (15.11.2000, KOM(2000) 743 endelig). Jf. også
konkurrenceberetningen for 2000, nr. 112-115.

¥91∂ EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.
¥92∂ F.eks. hvad angår uafhængige værksteders adgang til teknisk information, diagnoseudstyr og reparation, uddannelse eller

adgang til markedet for reservedele fremstillet af producenter af elektronisk udstyr. Endvidere tager forordningen ikke
højde for den kumulerende virkning af næsten ens aftaler inden for bilsalg. Hvad angår salg af biler, vil denne forordning
ikke fremme markedsintegration eller f.eks. forhandling af flere forskellige mærker.

¥93∂ Denne høring blev afholdt den 13. og 14. februar 2000, og der var over 350 deltagere. Deltagernes bidrag kan ses på
Generaldirektoratet for Konkurrences websted under »car sector«, »hearings and speeches«.

¥94∂ Disse to undersøgelser kan ses på Generaldirektoratet for Konkurrences websted (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/). »Lien naturel entre vente et après-vente« (Autopolis), »Analyse économique des différences de prix dans la
Communauté« (Hans Degryse og Frank Verboven — KU Leuven og CEPR). Jf. også konkurrenceberetningen for 2000,
nr. 113.

¥95∂ Referencerne til denne undersøgelse og selve undersøgelsen, som er udført af Arthur Andersen, kan ses på
Generaldirektoratet for Konkurrences websted (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).
KONK. BERETN. 2002

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/


XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG 51
nuværende ordning for bilsalg og mulige fremtidige alternativer (96). Kommissionen inddrager ligeledes
alle andre informationskilder og andre eksisterende undersøgelser (97).

162. Efter denne omfattende høring og ud fra Kommissionens egen erfaring, navnlig hvad angår
behandlingen af alvorlige overtrædelser af artikel 81 (98), vedtog Kommissionen den 5. februar et forslag
til forordning, der blev diskuteret med medlemsstaterne på et første møde i det rådgivende udvalg (99).
Efter offentliggørelsen fik Kommissionen ca. 350 skriftlige henvendelser fra bilfabrikanter, forhandlere,
forbrugere, videreforhandlere, mellemhandlere, værksteder, reservedelsleverandører og en række
juridiske rådgivere. Efter at have gennemgået disse henvendelser samt de kommentarer og forslag,
medlemsstaterne havde fremsat på det første møde i det rådgivende udvalg, fremlagde Kommissionen et
ændret forslag for medlemsstaterne den 6. maj 2002 med henblik på et andet møde i det rådgivende
udvalg den 6. juni 2002.

163. Sideløbende hermed tog Kommissionen straks efter vedtagelsen af det første forslag til forordning
i februar 2002 initiativ til at høre Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg, der afgav udtalelse henholdsvis den 29. maj (100) og den 30. maj (101). Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg var enige med Kommissionen, både hvad angår behovet for
en grundig ændring af forordning (EF) nr. 1475/95, og hvad angår forslagets generelle udformning.
Europa-Parlamentet fremsatte bl.a. en række henstillinger, som Kommissionen i stort omfang tog højde
for, navnlig hvad angår den overgangsperiode, efter hvis udløb forbuddet mod beliggenhedsklausuler
træder i kraft. Kommissionen forlængede denne periode, der oprindelig var på et år i det offentliggjorte
forslag til forordning, indtil den 30. september 2005, således som Europa-Parlamentet ønskede det.

6.1.3. De væsentligste træk i forordning (EF) nr. 1400/2002

Generelt

164. I modsætning til forordning (EF) nr. 1475/95 fritager den nye forordning ikke uden hensyntagen
til aftaleparternes markedsandel en eneste form for distribution af nye biler og eftersalgsservice, som
nødvendigvis skal være knyttet til hinanden.

165. Hvis vertikale aftaler i bilsektoren skulle blive omfattet af forbuddet efter traktatens artikel 81,
stk. 1, vil forordning (EF) nr. 1400/2002 fritage dem på visse betingelser. Sådanne vertikale aftaler kan
vedrøre betingelser for køb, salg eller videresalg af nye biler (102), reservedele til disse biler og eftersalgs-
service og reparation. Den nye forordnings anvendelsesområde dækker således forskellige kategorier af
vertikale aftaler og har et bredere og mere forskelligartet formål end forordning (EF) nr. 1475/95.

¥96∂ »Préférences des consommateurs en matière d’alternatives existantes ou potentielles pour la vente et les services après-
vente dans la distribution automobile«, Dr Lademan & Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥97∂ Blandt disse kilder kan nævnes en undersøgelse bestilt af foreningen af europæiske automobilfabrikanter (ACEA), der
ligeledes behandler de økonomiske følger af alternative salgsordninger.

¥98∂ Jf. Volkswagen I (Kommissionens beslutning 98/273/EF af 28.1.1998, EFT L 124 af 25.4.1998) og Volkswagen II
(Kommissionens beslutning 2001/711/EF af 29.6.2001, EFT L 262 af 2.10.2001), Opel (Kommissionens beslutning
2001/146/EF af 20.9.2000, EFT L 59 af 28.2.2001) og DaimlerChrysler (Kommissionens beslutning 2002/758/EF af
10.10.2001, EFT L 257 af 25.9.2002).

¥99∂ EFT C 67 af 16.3.2002, s. 2.
¥100∂ Betænkning, Dr Konrad, A5-0144/2002, offentliggjort på Europa-Parlamentets websted under »Virksomhed«, »Udvalg«,

»Committee of Economic and Monetary Affairs« (http://www.europarl.eu.int/).
¥101∂ EFT C 221 af 17.9.2002, s. 10.
¥102∂ I artikel 1(n) defineres motorkøretøj som et selvkørende køretøj, der er bestemt til brug på offentlig vej, og som har

mindst tre hjul (dvs. personbiler, lette erhvervskøretøjer, lastbiler og busser).
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166. Som i den generelle ordning for vertikale aftaler er fritagelsen nu knyttet til markedsandelstærskler
(normalt 30 og 40 % i tilfælde af kvantitativt, selektivt distributionssystem til bilsalg). Kommissionen har
således fortsat mulighed for at foretage en individuel undersøgelse af betingelserne for fritagelse efter
artikel 81, stk. 3, i de situationer, hvor parterne i den vertikale aftale har markedsandele, der overstiger
tærsklerne, selv for vertikale aftaler, der opfylder de særlige betingelser i forordningens artikel 5, og som
ikke indeholder nogen af de alvorlige konkurrencebegrænsninger, der er nævnt i artikel 4.

167. Den nye forordning er derfor også baseret på en økonomisk analyse af vertikale begrænsninger
efter samme fremgangsmåde som ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2790/1999. Denne tilgang fører
til en fritagelsesforordning, der fremfor at foreskrive en eneste tilladt distributionsform, som forordning
(EF) nr. 1475/95 gjorde, udelukker en række konkurrencebegrænsende foranstaltninger fra fritagelses-
området, hvis deres negative følger, hvad angår alvorlig konkurrenceforvridning i bilsektoren, generelt
ikke opvejes af en eventuel nyttevirkning selv ud over de tærskler for markedsandele, der gælder for
automatisk indrømmelse af fritagelse.

168. Endelig kan en strengere ordning for kvantitativ, selektiv distribution for salg af biler og lette
erhvervskøretøjer begrunde indførelse af en markedsandelstærskel på 40 % i stedet for 30 % som i den
tidligere generelle ordning for vertikale aftaler.

Salg af nye biler

169. Hvad angår salg af nye biler, er de vigtigste betingelser for fritagelse i den nye forordning
følgende:

— Fremover vil producenterne i praksis skulle vælge mellem et distributionssystem, der enten er
selektivt (enten kvalitativt eller kvantitativt) eller eksklusivt. Det er ikke længere tilladt at kombinere
de to, da erfaringen viser, at en kombination af en geografisk begrænsning og et forbud mod at sælge
til ikke-autoriserede medlemmer i bilsektoren udgør en hindring for en effektiv konkurrence mellem
medlemmerne af salgsnettet og for en integration af det indre marked.

— Der indrømmes ingen fritagelse for begrænsninger af passivt salg eller for begrænsninger for aktivt
salg i et selektivt distributionssystem og heller ikke for begrænsninger for forhandlere af personbiler
eller lette erhvervskøretøjer inden for et selektivt distributionssystem, som begrænser deres mulighed
for at etablere flere salgs- eller leveringssteder i områder inden for det indre marked, hvor den selektive
distribution er gældende (103). Formålet med disse bestemmelser er at styrke intrabrand-konkurrencen
mellem forhandlere og markedsintegrationen ved at lette tilpasningen mellem markeder med store
prisforskelle.

— Den obligatoriske forbindelse mellem salg og eftersalgsservice er ikke længere fritaget. Et forbud
mod, at en forhandler via en underleveranceaftale lader eftersalgsservice udføre af et autoriseret
værksted, kan heller ikke fritages. Omorganiseringen af forbindelsen mellem salg og eftersalgs-
service har til formål at give mulighed for, at operatører, der kun er interesseret i den ene aktivitet,
kan komme ind på markedet, og at fremme en bedre investeringsallokering hos de eksisterende
operatører, der frit vil kunne koncentrere sig om deres foretrukne område.

¥103∂ Forbuddet mod fritagelse af beliggenhedsklausuler træder i kraft den 1. oktober 2005. Jf. artikel 5, stk. 2, litra b), og
artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002.
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— Forbuddet mod flermærkeforhandling (104) i samme udstillingslokale kan ikke fritages efter den nye
forordning. Derimod kan fabrikanten kræve, at de forskellige mærker udstilles i særskilte områder i
udstillingslokalet, der er forbeholdt det enkelte mærke.

— Vertikale aftaler, der begrænser en forhandlers mulighed for at sælge biler med forskellige specifi-
kationer til kun at omfatte de tilsvarende modeller inden for det program, forhandlerens aftale
vedrører, fritages ikke. Det skulle gøre det muligt for en forbruger at købe en bil hos en forhandler i
en anden EU-medlemsstat med de specifikationer, der er gældende i forbrugerens hjemland (den
såkaldte »modelklausul« (105)).

— Aktiviteter udøvet af mellemhandlere, der er bemyndiget af en forbruger, er ikke længere
underkastet betingelser. Disse mellemhandlere spiller en vigtig rolle for udviklingen af den
grænseoverskridende handel.

— Endelig styrkes forhandlernes uafhængighed i forhold til producenterne både ved at tilskynde til
forhandling af flere forskellige bilmærker og ved at skærpe mindstekravene til aftalemæssig
beskyttelse (herunder aftalernes mindstevarighed og opsigelsesvarsler). Deres uafhængighed styrkes
ligeledes ved, at de får mulighed for at realisere den værdi, de har opbygget, idet de nu har ret til at
sælge deres forretning til andre forhandlere i salgsnettet. Endvidere kan en vertikal aftale kun
fritages, hvis parterne kan henvise tvister til en uafhængig tredjemand eller voldgift.

Eftersalgsservice og salg af reservedele

170. Eftersalgsservice (vedligeholdelse og reparation) udgør en brugsomkostning, der svarer til ca.
40 % af de samlede omkostninger. Det var derfor også vigtigt at forbedre konkurrenceforholdene i denne
sektor, så meget mere som forbrugerne kan vælge at købe deres bil i en anden medlemsstat, fordi den er
billigere der, hvilket af geografiske grunde ikke gælder eftersalgsservice.

171. Derfor er målet med den nye forordning at styrke konkurrencen mellem autoriserede medlemmer
af eftersalgsnettet og mellem autoriserede medlemmer og uafhængige værksteder (106) samt at forbedre
adgangen til reservedele, samtidig med at producenternes ret til at fastsætte kvalitetskriterier for de
autoriserede medlemmer bevares af hensyn til kvalitet og sikkerhed.

172. Konkurrencen mellem autoriserede værksteder vil blive styrket, idet bilproducenterne fremover
skal indføre rent kvalitative udvælgelseskriterier, således at alle operatører, der opfylder disse
kriterier, har ret til at blive medlem af det autoriserede net af værksteder, hvor de måtte ønske det (107).
I lyset af omstruktureringen af salgsnettene vil de forhandlere, hvis kontrakt er blevet opsagt, endvidere
let kunne blive medlem af de autoriserede eftersalgsnet og på den måde bidrage til at bevare værksteder
tæt på forbrugerne. De uafhængige værksteder, der ønsker det, kan ligeledes blive autoriserede
medlemmer, hvis de opfylder visse fastsatte kriterier.

¥104∂ Ved flermærkesalg forstås forhandlernes mulighed for at sælge flere konkurrerende mærker, der tilhører forskellige
virksomheder.

¥105∂ Denne »modelklausul« giver f.eks. mulighed for, at forbrugere i Irland og Det Forenede Kongerige kan købe højrestyrede
biler på kontinentet.

¥106∂ Sidstnævnte omfatter flere kategorier af operatører, fra det uafhængige værksted til specialværksteder (f.eks. inden for
karosseri eller elektronik) eller værkstedskæder, der har specialiseret sig i standardreparationer og -vedligeholdelse.

¥107∂ Producenternes markedsandele, hvad angår eftersalgsservice, er i princippet højere end tærsklen på 30 % i forordning
(EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002, hvad angår salg af reservedele og eftersalgsservice. Eftersalgsservice reguleres derfor
af et kvalitativt udvælgelsessystem.
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173. Konkurrencen mellem autoriserede medlemmer og uafhængige værksteder vil ligeledes blive
styrket, fordi der bliver lettere adgang til teknisk dokumentation, da de uafhængige værksteder fremover
får adgang til den samme uddannelse som de autoriserede værksteder og til diagnoseudstyr. Således vil
den tekniske kompetence, der bliver stadig mere kompliceret, blive tilgængelig for de uafhængige
værksteder på samme betingelser som for de autoriserede værksteder. På den måde vil de uafhængige
værksteder kunne konkurrere med de autoriserede værksteder på bedre betingelser, og samtidig vil de
bidrage til at bevare sikkerheden, hvad angår vedligeholdelse og reparationer af biler generelt. Andre
operatører bidrager ligeledes, f.eks. automobilklubber eller virksomheder, der yder vejhjælp, og derfor er
den type operatører også omfattet af en udvidet adgang til teknisk information (108).

174. Producenter af komponenter og reservedele vil få lettere adgang til distributionsnettet og de
autoriserede værksteder. Disse producenter skal frit kunne levere de oprindelige reservedele eller
tilsvarende kvalitetsdele både til de autoriserede og de uafhængige værksteder. Bilproducenterne vil
således ikke længere have eneret til at levere komponenter eller reservedele, som de ikke selv har
produceret. Denne udvikling er vigtig, fordi reservedelsproducenterne står for 80 % af denne produktion
og bilproducenterne for 20 %. Fremover vil ikke kun reservedele leveret af bilproducenter, men også
reservedele fremstillet af reservedelsproducenter, både til den oprindelige montering af bilen og efter
specifikationer og standarder oplyst af bilproducenten med henblik på fremstilling af oprindelige
komponenter og reservedele til den omhandlede bil, blive betragtet som oprindelige reservedele.

Konklusion

175. Formålet med forordning (EF) nr. 1400/2002, hvad angår øget konkurrence både for salg af nye
biler, reservedele og eftersalgsservice, er i overensstemmelse med målet om at forbedre det indre
markeds virkemåde at sikre mærkbare fordele for forbrugerne. Opstillingen af disse mål ændrer dog på
ingen måde den kvalitative kontrol, som de omhandlede producenter udøver med deres salgsnet, og heller
ikke produkternes sikkerhed og pålidelighed. Da den nye forordning giver de omhandlede operatører en
række kommercielle muligheder, vil opfyldelsen af ovennævnte mål helt afhænge af de kommercielle
beslutninger, som de forskellige kategorier af operatører træffer på deres niveau for at drage fordel af
disse muligheder.

176. Indførelsen af parametre til at differentiere distributionssystemerne skulle give de berørte
operatører mulighed for nemmere og mere effektivt at tilpasse sig markedssituationen og forbrugernes
behov, der kan udvikle sig med tiden.

6.1.4. Brochure om de nye konkurrenceregler

177. Brochuren om de nye konkurrenceregler af 30. september 2002 vedrørende forordning (EF) nr.
1400/2002 har samme pragmatiske tilgang som brochuren for den tidligere forordning. Den var
nødvendig på grund af de mærkbare ændringer, der følger af den nye fritagelsesforordning. Både
forbrugerne og de berørte økonomiske operatører afventede den. Europa-Parlamentet anbefalede
ligeledes at udarbejde en sådan. Brochuren blev offentliggjort samtidig med den nye forordnings
ikrafttrædelse, nemlig den 1. oktober 2002 (109).

¥108∂ Jf. den ikke-udtømmende liste over disse uafhængige operatører i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1400/2002.
¥109∂ Brochuren med de nye konkurrenceregler fra Generaldirektoratet for Konkurrence findes på de 11 officielle sprog i

papirversion og på generaldirektoratets websted (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Den er ikke retligt
bindende. Jf. også Kommissionens pressemeddelelse IP/02/1392 af 30.9.2002.
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178. Brochuren er en praktisk vejledning for forbrugerne og alle de operatører, der er involveret i
vertikale aftaler i bilsektoren. Formålet med den er ligeledes at bidrage til, at virksomhederne selv
undersøger, om deres vertikale aftaler er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.

179. Brochuren forklarer filosofien bag og formålet med forordningen, dens struktur og visse retlige
aspekter og besvarer navnlig praktiske spørgsmål, der kan opstå hos forbrugerne og de involverede
økonomiske operatører, både hvad angår salg af biler og reservedele og eftersalgsservice. Endelig
illustrerer et afsnit ved hjælp af eksempler de principper, som definitionen af marked i bilsektoren er
baseret på, ligesom beregningen af markedsandele (110) forklares. Dette afsnit er meget vigtigt, da den nye
forordning er baseret på tærskler for markedsandele.

6.2. Generel evaluering af anvendelsen af fritagelsesforordning (EF) nr. 1475/95 om priser for nye
biler

180. Som krævet i forordning (EF) nr. 1475/95 har Kommissionen foretaget en sammenligning af
priserne på nye biler eksklusive skatter og afgifter i EU. Denne sammenligning foretages to gange om
året (maj og november) på basis af de vejledende salgspriser fra producenterne for hver enkel EU-
medlemsstat (111).

181. Både sammenligningen pr. 1. november 2001 og den pr. 1. maj 2002 viste, at der ikke var sket en
mærkbar tilnærmelse af priserne på trods af indførelsen af euroen den 1. januar 2002.

182. Som det var tilfældet i de sidste sammenligninger af bilpriser, er Spanien, Grækenland, Finland
og Danmark, der ikke er med i euroen, fortsat de markeder, hvor bilpriserne eksklusive skatter og afgifter
generelt er de laveste. Omvendt har Tyskland, der udgør det største marked, og Østrig fortsat de højeste
priser i euroområdet. Det Forenede Kongerige er fortsat generelt det dyreste marked.

183. Som det var tilfældet i prissammenligningen af 1. maj 2001 (112), er forskellen på gennemsnitsprisen
i euroområdet meget større (langt over 20 %) i de fire første segmenter (A-D), hvor det store antal modeller,
som bilproducenterne udbyder, normalt skulle være et tegn på en stærk konkurrence, end i segmenterne E, F
og G (113). Denne konstatering gælder både for priserne pr. 1. november 2001 og for priserne pr. 1. maj 2002.

184. I absolutte tal er disse prisforskelle betydelige (f.eks. fra 4 000 til 7 000 EUR for nogle modeller
i segment D). Disse store prisforskelle forklarer, hvorfor mange forbrugere fortsat køber deres bil i et
andet EU-land. Det sker ikke uden vanskeligheder, hvilket det konstante antal klager til Kommissionen
vidner om, f.eks. vedrørende overdrevent lange leveringsfrister eller andre hindringer, som f.eks. forbud
mod eksport imellem medlemsstaterne (114).

¥110∂ Kommissionen har i den henseende bestilt en »quantitative study to define the relevant market in the passenger car
sector« hos professor Verboven fra Katholieke Universiteit van Leuven. Denne undersøgelse kan læses på
generaldirektoratets websted, under »Studies«, »car sector«. Undersøgelsen er rent vejledende og foregriber på ingen
måde resultatet af Kommissionens markedsundersøgelser i en individuel sag.

¥111∂ IP/02/305 af 25.2.2002 og IP/02/1109 af 22.7.2002.
¥112∂ IP/01/1051 af 23.7.2001.
¥113∂ Segment A og B (lille bil), C (familiebil), D (større familiebil), E (stor bil), F (luksusbil) et G (terrængående/sport).
¥114∂ Volkswagen har i den henseende anlagt annulationssøgsmål vedrørende Førsteinstansrettens dom af 6.7.2000 (sag T-62/

98, Sml. 2000 II, s. 2707), der i høj grad stadfæstede Kommissionens beslutning 98/273/EF om overtrædelse og
bødepålæg af 28.1.1998 (EFT L 124 af 25.4.1998, s. 60). Konklusionerne af 17.10.2002 fra generaladvokat M. Damaso
Ruiz-Jarabo Colomer i sag C-338/00/P foreslog, at EF-Domstolen afviste appellen.
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185. De vedvarende indkøbsproblemer i de senere år viser, at det indre marked fortsat kan forbedres
meget for bilsektorens vedkommende. En sådan forbedring er et af målene med den nye fritagelsesfor-
ordning, som Kommissionen har vedtaget, til fordel for forbrugerne og de økonomiske operatører. Det er
grunden til, at Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1400/2002 erklærede,
at den fortsat ville følge prisudviklingen og offentliggøre rapporter om priserne to gange om året.

7. Finansielle tjenesteydelser

186. I 2002 var der en betydelig udvikling i anvendelsen af konkurrencereglerne på sektoren for
finansielle tjenesteydelser. Hvad angår individuelle sager, vedtog Kommissionen to beslutninger, den
første om multilaterale interbankgebyrer for Visa-kortbetalinger og den anden om bøder til østrigske
banker for deres deltagelse i et omfattende priskartel. På reguleringssiden offentliggjorde Kommissionen
et udkast til en ændret gruppefritagelsesforordning i forsikringssektoren med det formål at indhente
bemærkninger, så der kunne vedtages en ny forordning i begyndelsen af 2003.

Visa International (multilaterale interbankgebyrer) (115)

187. Den 24. juli vedtog Kommissionen en beslutning i sagen Visa International om multilaterale
interbankgebyrer. Et multilateralt interbankgebyr er et gebyr, der betales mellem banker i forbindelse
med alle transaktioner foretaget med et betalingskort. I Visa-systemet betales gebyret til kortholderens
bank af den detailhandlendes bank og udgør en omkostning for sidstnævnte, som normalt vælter den over
på de detailhandlende som en del af det gebyr, de betaler til deres bank for hver enkelt Visa-
korttransaktion. Medmindre to banker aftaler noget andet, beregnes det multilaterale interbankgebyr efter
de regler, som Visas bestyrelse udstikker, jf. Visa Internationals betalingskortregler, som er blevet
anmeldt til Kommissionen.

188. Beslutningen giver en betinget fritagelse for nogle af Visas multilaterale interbankgebyrer,
nemlig betalinger på tværs af landegrænserne foretaget med private Visa-kort hos de handlende i EØS.
Beslutningen vedrører ikke multilaterale interbankgebyrer for indenlandske Visa-kortbetalinger i de
enkelte medlemsstater og ej heller multilaterale interbankgebyrer for Visa-firmakort. Fritagelsen gælder
indtil den 31. december 2007.

189. I september 2000 udarbejdede Kommissionen en klagepunktsmeddelelse vedrørende Visas
tidligere multilaterale interbankgebyrer. Det var imidlertid muligt at indrømme en fritagelse, efter at Visa
havde foreslået en betydelig ændring af systemet vedrørende multilaterale interbankgebyrer.

Østrigske banker (116)

190. Den 11. juni pålagde Kommissionen otte østrigske banker bøder på i alt 124,26 mio. EUR for
deres deltagelse i et priskartel. Ifølge artikler i den østrigske presse gennemførte Kommissionen i juni
1998 uanmeldte kontrolbesøg i en række østrigske banker. De fundne dokumenter afslørede en stærkt
institutionaliseret prisfastsættelsesordning, der dækkede hele Østrig og alle bankprodukter og tjenester
samt reklameaktiviteter eller rettere manglende reklameaktiviteter. Bankernes administrerende direktører
mødtes hver måned undtagen i august i »Lombard Club«. Endvidere var der for hvert bankprodukt et
særligt udvalg, i hvilket den kompetente ansatte på andet eller tredje managementniveau sad.

¥115∂ Sag COMP/D-1/29.373 (EFT 318 af 22.11.2002, s. 17).
¥116∂ Sag COMP/D-1/36.571 (endnu ikke offentliggjort).
KONK. BERETN. 2002



XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG 57
191. Kartellet startede, noget før Østrig tiltrådte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i
1994. I denne sag pålagde Kommissionen imidlertid kun bøder for perioden efter EU-medlemskabet
(1995) og indtil juni 1998, da de uanmeldte kontrolbesøg bragte kartelaftalerne til ophør.

192. Kommissionen betragter de østrigske bankers praksis som en meget alvorlig overtrædelse af
konkurrencereglerne efter EF-traktatens artikel 81.

Gruppefritagelsesforordning på forsikringsområdet (117)

193. Den 9. juli offentliggjorde Kommissionen med henblik på bemærkninger fra interesserede et
udkast til en ændret gruppefritagelsesforordning på forsikringsområdet, der eventuelt skal erstatte den
eksisterende forordning (EØF) nr. 3932/92, når den udløber den 30. marts 2003. Fristen for fremsendelse
af bemærkninger var den 30. september 2002. Der indkom 33 bidrag fra tredjemand, herunder
forsikringsorganer, sammenslutninger af forsikringskunder og offentlige myndigheder. Kommissionen
overvejede derefter yderligere ændringer af udkastet i lyset af de indkomne bemærkninger med henblik
på vedtagelse af en ny forordning i begyndelsen af 2003.

8. Informationssamfundet

194. Kommissionen fortsatte sit arbejde med at sikre åbne og konkurrencedygtige rammer for
udviklingen af internettet og e-handel. Handlingsplanen eEurope 2005, der blev godkendt af Det
Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002, tager sigte på at fremme udbredelsen og anvendelsen af internettet
i Europa, herunder at fremme sikre tjenester, applikationer og indhold baseret på en bredbåndsinfra-
struktur. Initiativet eEurope er et led i Lissabon-strategien om at gøre Den Europæiske Union til den mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi med forbedret beskæftigelse og social
samhørighed inden 2010.

195. Telekommunikationsinfrastruktur til internettrafik giver anledning til konkurrencemæssige
overvejelser. Disse overvejelser drejer sig navnlig om markedet for internetadgang, både bredbånd (høj
kapacitet) og smalbånd (lav kapacitet).

196. Der opstod igen konkurrencemæssige problemer, for så vidt angår forvaltningen af internettet.
Kommissionen modtager fortsat klager over registrering af de mest kendte domænenavne efter artikel 82.
Kommissionen er ikke i tvivl om, at EU’s konkurrenceregler finder anvendelse på »Domain Name
System«. På samme måde som andre mere traditionelle produkter handles domænenavne på markeder.
Kunderne betaler for retten til at udnytte domænenavne til eget formål, og det giver overskud til både de
registrerede og de registrerende.

9. Liberale erhverv

9.1. Anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på liberale erhverv

197. De liberale erhverv er erhverv, der kræver en særlig uddannelse, f.eks. advokater, notarer,
ingeniører, arkitekter, læger og revisorer. Sektoren er normalt karakteriseret af en høj grad af regulering,
enten på nationalt plan eller ved selvregulering gennem faglige organisationer. Denne regulering kan bl.a.
vedrøre antallet af udøvere, priser og tilladte prisaftaler (f.eks. honorarordninger); organisationsstruktur

¥117∂ EFT C 163 af 9.7.2002.
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for servicevirksomheder; eksklusive rettigheder og ret til at reklamere. En sådan regulering kan klart
påvirke konkurrencen, og når en sådan vedtages af sammenslutninger af virksomheder, kan den derfor
falde ind under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

198. Kommissionens politik, hvad angår de liberale erhverv, er fuldt ud at anvende konkurrence-
reglerne på sektoren, samtidig med at man tager højde for sektorens særlige karakteristika, som f.eks. det
asymmetriske forhold mellem kunde og serviceudbyder, hvad angår information. Politikken berører ikke
eksistensen af faglige organisationer som sådan, men kræver f.eks., at de skal bruge deres selvregu-
lerende beføjelser til gavn for forbrugerne og ikke kun i deres egne medlemmers interesse. Det
overordnede mål er at forbedre velfærden for brugerne af disse tjenester.

9.1.1. Følger af EF-Domstolens domme

199. I 1998 gjorde EF-Domstolen det klart, at liberale tjenester er underkastet EF-traktatens konkurren-
ceregler. Den fastslog i sagen CNSD (118), at den lov, der krævede, at de italienske toldklarerere fastsatte en
ensartet tarif, som var bindende for alle toldklarerere, var i modstrid med artikel 81 (tidligere artikel 85)
sammenholdt med artikel 10 (tidligere artikel 5). Kommissionen havde allerede vurderet, at en faglig
organisations deltagelse i fastsættelsen af denne tarif også var et brud på artikel 81, og det blev senere
bekræftet af Retten i Første Instans (119). I 2001 stadfæstede Retten Kommissionens beslutning, hvorefter
Instituttet af anerkendte fuldmægtige for Den Europæiske Patentmyndighed (120) overtrådte artikel 81,
navnlig ved at forbyde medlemmerne at bruge sammenlignende reklame.

200. I februar 2002 hjalp to nye afgørelser fra EF-Domstolen med at afklare konkurrencereglernes
anvendelsesområde på liberale erhverv. Domstolen blev bedt om at tage stilling til fastsættelse af
advokaters salærtakster i Italien og om et selvregulerende forbud mod advokatpartnerskaber i
Nederlandene. I Arguino-sagen (121) fastslog den, at en medlemsstat kan fastsætte salærtakster, hvis det er
i offentlighedens interesse, og hvis den har det sidste ord og kontrol med det forslag, som en faglig
organisation fremlægger. I Wouters-sagen (122) fastslog EF-Domstolen, at en faglig organisation, der har
fået pålagt at beskytte den offentlige interesse, kan forbyde tværfaglige partnerskaber, hvis de kan føre til
alvorlige interessekonflikter. Den fastslog den generelle regel, ifølge hvilken det skal undersøges, om de
konkurrencebegrænsende virkninger for medlemmerne af en faglig organisation som følge af en
selvregulerende foranstaltning er mere vidtrækkende, end hvad der er rimeligt for at sikre, at det
pågældende erhverv kan udøves hensigtsmæssigt i den pågældende medlemsstat.

201. Hvad angår salærtakster, mener Kommissionen, at det er muligt at gribe ind, hvis medlemsstaten
ikke har fastsat fælles takster. Mere præcist bør der gøres indvendinger mod:

— »gummistempelgodkendelser«, herunder valideringer og stiltiende godkendelser, givet af medlems-
staterne for aftaler eller beslutninger, når de gældende lovgivningsmæssige procedurer ikke
foreskriver kontrol og/eller forpligter myndigheden til at foretage høringer

¥118∂ Dom af 18.6.1998, sag C-35/96, Kommissionen mod Italien, Sml. 1998 I, s. 3851.
¥119∂ Dom af 30.3.2000, sag T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali mod Kommissionen, Sml. 2000 II,

s. 1807.
¥120∂ Dom af 28.3.2001, sag T-144/99, kendt som IMA-sagen (på fransk) eller EPI-sagen (på engelsk), Sml. 2001 II, s. 1087.
¥121∂ Dom af 19.2.2002, sag C-35/99, Sml. 2002 I, s. 1529.
¥122∂ Dom af 19.2.2002, sag C-309/99, Sml. 2002 I, s. 1577.
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— former for praksis, hvor en medlemsstats myndigheder kun har ret til at afvise eller godkende faglige
organisationers forslag uden at kunne ændre deres indhold eller erstatte dem med deres egne
beslutninger

— forslag fremsat af økonomiske operatører på deres eget initiativ, der ikke er udtrykkeligt foreskrevet
i lovgivningen, og for hvilke der ikke er fastsat en særlig procedure med henblik på aktiv revision,
eventuelle ændringer eller forkastelse og udtrykkelig vedtagelse

— forslag, der har bindende eller koordinerende følger for de liberale erhverv, før de vedtages af den
kompetente nationale myndighed.

202. Hvad angår tværfaglige partnerskaber, er konklusionerne mindre åbenlyse. Medlemsstaterne kan
forbyde tværfaglige partnerskaber mellem visse erhverv afhængigt af de respektive retlige rammer for
disse erhverv og behovet for forbud af hensyn til den offentlige interesse, som medlemsstaten mener er
på spil. Faktisk skal enhver sag undersøges på baggrund af dens beskaffenhed.

203. Dommen i Wouters-sagen giver også retningslinjer for en undersøgelse af rent »deontologiske«
(faglige og etiske) regler. Enhver undersøgelse af sådanne regler ud fra et konkurrencemæssigt
synspunkt skal tage højde for Domstolens dom, hvorefter deontologiske regler ikke kommer ind i
billedet, så længe de i rimelig grad er nødvendige for at sikre en korrekt udøvelse af det pågældende
erhverv, og i den henseende er de ikke omfattet af artikel 81, stk. 1. Wouters-dommen vil således påvirke
Kommissionens tilgang til andre former for konkurrencebegrænsende regler og adfærd på dette område,
f.eks. begrænsninger vedrørende reklamering, opsøgning af kunder og adgang til erhvervet.

9.1.2. Undersøgelse af forordningens økonomiske virkning

204. Det er fortsat vanskeligt for forbrugerne og erhvervslivet at drage nytte af det indre marked, når
det gælder tjenesteydelser inden for de liberale erhverv. Det kan i nogen grad skyldes statslig regulering
og erhvervenes selvregulering, der påvirker konkurrencevilkårene. Hovedformålet med denne regulering
er formodentlig at sikre kvalitetstjenester, men de nuværende reguleringer kan dog meget vel skabe flere
omkostninger end fordele. I hvert fald bliver nogle såkaldt deontologiske regler helt klart bevaret uden
nogen klar begrundelse for, hvordan de kommer forbrugerne til gode. Hvis sådanne ubegrundede
begrænsninger blev identificeret og fjernet, ville forbrugerne få større valgmuligheder og mere for
pengene, og tjenesteudbyderne ville få bedre mulighed for at være kreative og innovative og kunne tilpasse
deres virksomhed til efterspørgslen.

205. Med dette in mente iværksatte Generaldirektoratet for Konkurrence i april en undersøgelse af de
forordninger, der gælder for de liberale erhverv. Resultatet skulle foreligge i første halvdel af 2003 (123).
Det forventes, at undersøgelsen for det første giver Generaldirektoratet for Konkurrence relevante
ajourførte oplysninger om forordningerne vedrørende advokater og notarer, arkitekter og ingeniører,
revisorer, læger og farmaceuter. For hvert område vil den faktuelle sammenligning dække alle medlems-
staterne. Det er allerede på nuværende tidspunkt klart, at omfanget af reguleringen er meget forskellig i
EU, hvilket antyder, at hensynet til offentligheden, som nogle medlemsstater mener kræver særlig
lovgivning, opfattes anderledes andre steder.

206. For det andet forventes konsulentfirmaet at udføre en cost-benefit-analyse af nogle erhvervs
regulering i et repræsentativt antal medlemsstater. Den skal vise de økonomiske følger af de forskellige

¥123∂ Undersøgelsen udføres af Institute for Advanced Studies, der blev valgt efter en åben udbudsprocedure. Det er en
nonprofitorganisation etableret i Wien.
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reguleringsmæssige valg. Ideelt set vil undersøgelsens resultater hjælpe Kommissionen med at
sammenligne medlemsstaterne efter »kvaliteten« af deres forordninger på dette område og fremlægge
tilstrækkelig økonomisk baggrund for i det mindste at foreslå, at en vis liberalisering, der skal defineres,
vil være en fordel for hele EU’s økonomi og navnlig for forbrugerne. De potentielle fordele for business-
to-business (B2B) udveksling forventes at blive større end for forbrugerne, væsentligst fordi virksom-
hedernes efterspørgsel efter nye typer tjenester og mere fleksibilitet er større, og fordi B2B-tjeneste-
levering spiller en større rolle kvantitativt.

9.1.3. Koordinering af foranstaltninger med de nationale konkurrencemyndigheder

207. Det er på den baggrund, at Generaldirektoratet for Konkurrence forsøger at indlede drøftelser om
konkurrencespørgsmål i relation til de liberale erhverv. Generaldirektoratet har været i kontakt med de
nationale konkurrencemyndigheder for at få kendskab til tidligere og nuværende sager i denne sektor.
Det første møde blev afholdt den 26. juni 2002 med deltagelse af direktørerne for de nationale
konkurrencemyndigheder og blev efterfulgt af et møde den 28. oktober 2002 for medlemsstaternes
eksperter.

208. Direktørernes møde tog udgangspunkt i svar på en række spørgsmål, som forinden var sendt til
de nationale konkurrencemyndigheder, vedrørende deres erfaring med anvendelse af konkurrence-
reglerne i denne sektor. Det fremgik klart af svarene, at selv om de nationale konkurrenceregler dækker
de liberale erhverv i næsten alle medlemsstaterne, er anvendelsen af konkurrencereglerne i praksis
begrænset af national lovgivning, der lægger begrænsninger på konkurrencen. De nationale konkurrence-
myndigheder har normalt ikke beføjelser til at skride ind, hvis der findes en sådan lovgivning. De
nationale konkurrencemyndigheders rolle er derfor på dette område begrænset til at afgive udtalelser om
udkast til lovgivning. De mest almindelige sager har været imod faglige organisationers prisfastsættelse
og diskriminerende betingelser for adgang til erhvervet og reklamebegrænsninger. Nogle nationale
konkurrencemyndigheder har taget eller er ved at tage skridt til et generelt handlingsprogram for at
liberalisere sektoren.

209. Den 28. oktober mødtes et ad hoc-udvalg bestående af medlemsstaternes eksperter i Bruxelles
for at drøfte fortolkningen af Arduino- og Wouters-dommene, og hvilken form for konkurrencemæssige
foranstaltninger disse domme giver mulighed for. Medlemsstaternes eksperter var tilfredse med at få
mulighed for at foretage en fælles drøftelse og udveksle erfaringer på dette område. De var enige i
Kommissionens fortolkning af de to domme, således som anført ovenfor. En anden konklusion fra mødet
var, at eftersom mange af begrænsningerne ser ud til at stamme fra national lovgivning, vil det være
nyttigt med en dialog med de organer i medlemsstaterne, der har ansvaret for denne lovgivning (f.eks.
justitsministrene) og med økonomiministrene.
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II — FUSIONSKONTROL

A — Den overordnede politik og udviklingen

1. Indledning

210. På linje med nedgangen på aktiemarkederne i hele verden er også antallet af fusioner og
overtagelser anmeldt til Kommissionen i 2002 faldet ned på et niveau svarende til det, man oplevede i
slutningen af 1990’erne. Mens der i 2001 blev anmeldt 335 fusioner med fællesskabsdimension, hvilket
allerede var en mindre tilbagegang i forhold til 2000 (345), var der i 2002 kun 277 anmeldelser (se
tabellen).

211. Bortset fra tilbagegangen i antallet af fusioner er også den procentvise andel af de fusioner, der
giver anledning til konkurrenceproblemer og derfor kræver en tilbundsgående undersøgelse (andenfasebe-
handling) mundende ud i en artikel 8-beslutning, faldet med over to tredjedele, nemlig fra 20 sager i 2001
til syv i 2002. Alle syv fusioner blev i sidste ende godkendt, enten fordi de implicerede virksomheder
afgav tilsagn, der eliminerede de oprindeligt påviste konkurrenceproblemer (5 sager), eller fordi de
betænkeligheder, man nærede i starten, blev bortvejret under den tilbundsgående undersøgelse (2 sager).
Kommissionen vedtog desuden to beslutninger efter artikel 8, stk. 4, angående fusioner, som der var
blevet nedlagt forbud mod i 2001. I begge sager — Tetra Laval/Sidel (124) og Schneider/Legrand (125) —
havde parterne afgivet ubetingede overtagelsestilbud efter de franske børsregler og allerede overtaget
over 90 % af den overtagne virksomheds aktier på det tidspunkt, hvor forbudsbeslutningen blev truffet.
Når der er tale om offentlige overtagelsestilbud, åbner EU-fusionsforordningen rent undtagelsesvis
mulighed for, at overtagelsen gennemføres, inden Kommissionen har truffet sin endelige beslutning. I
henhold til fusionsforordningens artikel 8, stk. 4, måtte Kommissionen påbyde virksomhederne at opløse
fusionen inden for en bestemt frist og træffe de foranstaltninger, der var nødvendige for at genoprette en
effektiv konkurrence, samtidig med at de to virksomheders interesser blev tilgodeset.

212. Der blev således ikke nedlagt forbud mod nogen fusion i 2002, mens det skete i fem tilfælde året
før. Faldet i antallet af forbudsbeslutninger illustrerer også, hvor lille en del af de anmeldte fusioner der
faktisk nedlægges forbud mod. Selv det rekordhøje antal på fem forbudte fusioner i 2001 udgjorde kun
1,7 % af alle de fusioner, der var store nok til at komme op over tærsklerne i fusionsforordningen det år. Ved
en sådan størrelsesorden kan vilkårlige effekter let opveje enhver systematisk tendens, man måtte søge at læse
ind i tallene.

213. I alt vedtog Kommissionen i 2002 275 endelige beslutninger, hvoraf 7 blev truffet efter
tilbundsgående undersøgelser (0 forbud, 2 godkendelser uden betingelser og 5 godkendelser på
nærmere betingelser), og 10 var godkendelser på nærmere betingelser efter en indledende undersøgelse
(førstefasebehandling). Kommissionen godkendte 252 fusioner i første fase. Heraf blev 111 beslutninger
(44 %) vedtaget efter den forenklede procedure, der blev indført i september 2000. Kommissionen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 I alt

Antal 
anmeldelser 

12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2 185

¥124∂ Sag COMP/M.2416 af 30.1.2002.
¥125∂ Sag COMP/M.2283 af 30.1.2002.
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vedtog én beslutning efter EKSF-traktatens artikel 66. Desuden vedtog den 13 beslutninger om
henvisning af en fusion efter fusionsforordningens artikel 9 og indledte tilbundsgående undersøgelser i
7 sager.

214. Den 17. april besluttede Kommissionen at godkende Bayers overtagelse af Aventis Crop Science
(ACS), på betingelse af at en række tilsagn blev opfyldt (126). Bayers division for dyrevelfærd fremstiller
en lang række veterinærmedicin- og vaccineprodukter til husdyr og selskabsdyr samt en række
forskellige plejeprodukter. ACS blev dannet i 1999 ved en sammenlægning mellem AgrEvo (et tidligere
joint venture mellem Hoechst og Schering) og Rhône-Poulencs landbrugsdivision. Efter en måneds
indledende undersøgelser fastslog Kommissionen den 4. december 2001, at der var behov for en nærmere
undersøgelse af fusionens virkninger på adskillige markeder for plantebeskyttelse og dyresundhed. Den
tilbundsgående undersøgelse, der blev gennemført i nært samarbejde med den amerikanske Federal Trade
Commission, viste, at transaktionen i den anmeldte version ville have ført til mange konkurrence-
problemer inden for insekticider, herbicider og fungicider til brug i landbruget samt inden for
frøbehandling, molluskicider, professionelle skadedyrsbekæmpelsesprodukter og visse dyresundheds-
produkter (loppemidler til katte og hunde). Kommissionen besluttede at godkende transaktionen på
betingelse af betydelige afhændelser. I den oprindeligt anmeldte version ville fusionen have ført til
skabelse eller styrkelse af dominerende stillinger på ca. 130 markeder for afgrødebeskyttelsesprodukter,
professionelle skadedyrsbekæmpelsesmidler og dyresundhedsprodukter. Men Bayer afgav en omfattende
række tilsagn, bl.a. om at afhænde bestseller-insekticidet Fipronil og adskillige fungicider, der tilsammen
udgør hele ACS’ frøbehandlingssortiment i Europa, som én samlet pakke. Da disse tilsagn i fuldt omfang
løste konkurrenceproblemerne, kunne Kommissionen godkende fusionen efter fusionsforordningens
artikel 8, stk. 2.

215. Kommissionen godkendte tre transaktioner, hvori den tyske byggematerialevirksomhed Haniel
Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH (Haniel) var impliceret. Haniel/Fels (127), Haniel/Ytong (128) og
Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (129) blev alle godkendt efter en tilbundsgående undersøgelse, i to af
tilfældene efter afgivelse af væsentlige tilsagn.

216. Den første af sagerne drejede sig om Haniels overtagelse af Fels-Werke GmbH (Fels), der også er
en tysk virksomhed i byggematerialesektoren. Kommissionen så nærmere på fusionens virkninger på det
nederlandske marked for byggematerialer til mure. På dette marked bestod Haniels aktiviteter af en
indirekte aktiepost på 50 % i CVK, som er et andelsselskab, der rummer hele den nederlandske
produktion af kalksten. De resterende 50 % i CVK ejes indirekte af den nederlandske byggemateriale-
koncern Cementbouw. Kommissionen fastslog, at Haniel via CVK allerede havde en dominerende
stilling på markedet for byggematerialer til bærende mure med en markedsandel på over 50 %. Den
konkluderede imidlertid, at overtagelsen af Fels ikke ville styrke denne dominans yderligere, da Haniels
markedsandel kun ville blive øget ganske lidt. Denne overtagelse blev derfor godkendt (130).

217. Den anden af de sager, Kommissionen behandlede, drejede sig om Haniels planer om at overtage
Ytong Holding AG (Ytong), som er en anden tysk virksomhed inden for byggematerialeindustrien.

¥126∂ Sag M.2547.
¥127∂ Sag COMP/M.2495 af 21.2.2002.
¥128∂ Sag COMP/M.2568 af 9.4.2002.
¥129∂ Sag COMP/M.2650 af 26.6.2002.
¥130∂ I oktober 2001, samtidig med at Kommissionen indledte sin tilbundsgående undersøgelse af det nederlandske

byggematerialemarked, havde den henvist behandlingen af transaktionens virkninger på de relevante tyske markeder til
Bundeskartellamt. Kommissionen henviste derefter også de tyske aspekter ved Haniels overtagelse af Ytong til
Bundeskartellamt. Begge transaktioner blev godkendt på en række nærmere betingelser.
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Overtagelsen af Ytong ville have styrket Haniels dominerende stilling på markedet for byggematerialer
til mure. Haniel var allerede den eneste udbyder af kalksten i Nederlandene, og med overtagelsen af
Ytong ville Haniel også blive den førende udbyder af cellebeton. Såvel byggematerialeforhandlere som
byggefirmaer ville derfor være blevet endnu mere afhængige af Haniels produkter, hvilket ville have
givet Haniel større muligheder for at hæve priserne til over det konkurrencedygtige niveau til skade for
forbrugerne. Men da den foreslåede afhændelse af Ytongs interesser i Nederlandene ville eliminere
overlappet i Nederlandene, kunne Kommissionen godkende transaktionen.

218. Den tredje sag drejede sig i realiteten om med tilbagevirkende kraft at godkende, at Haniel
sammen med den nederlandske virksomhed Cementbouw i 1999 havde overtaget den nederlandske
kalkstensproducent CVK. Kommissionen fik først kendskab til denne aftale under sine undersøgelser af
Haniels overtagelser af Fels og Ytong. Haniel og Cementbouw fik kontrol med CVK og indirekte med
CVK’s medlemmer i 1999 via en serie aftaler, som imidlertid ikke blev anmeldt til Kommissionen. Efter
en grundig analyse af 1999-transaktionen, som blev anmeldt i januar 2002, nåede Kommissionen frem til
den konklusion, at denne transaktion ville have ført til en dominerende stilling på det nederlandske
marked for byggematerialer til bærende mure, hvor parterne ville få en markedsandel på langt over 50 %.
CVK ville sammen med et af sine moderselskaber (Cementbouw) blive den eneste udbyder af kalkstens-
produkter, som er den murstenstype, der efterspørges mest af de nederlandske byggefirmaer. Det ville
have gjort de nederlandske byggematerialeforhandlere og byggefirmaer, som udgør en vigtig økonomisk
sektor, afhængige af CVK.

219. For at imødekomme Kommissionens indsigelser afgav Haniel og Cementbouw tilsagn om at
opløse deres fælles kontrol med CVK og CVK’s medlemmer. Desuden ville deres fælles salg og
markedsføring gennem CVK ophøre. Dette tilsagn sikrede, at der ville være to stærke og indbyrdes
konkurrerende koncerner inden for kalksten i den nederlandske byggematerialesektor, og transaktionen
ville derfor ikke skabe (eller styrke) nogen dominerende stilling på det relevante marked.

220. I maj blev Carnival Corporations overtagelse af P&O Cruises (131) godkendt uden betingelser efter
en tilbundsgående undersøgelse. Den 16. december 2001 afgav Carnival Corporation, som er et
krydstogtselskab med verdensomspændende aktiviteter, et overtagelsestilbud rettet mod alle aktierne i
P&O Princess plc, som er et britisk krydstogtselskab, der også er aktivt overalt i verden. De britiske
konkurrencemyndigheder anmodede om at få sagen henvist i henhold til fusionsforordningens artikel 9.
Kommissionen henviste dog ikke sagen, da den i første omgang også rejste problemer i andre
medlemsstater, navnlig Tyskland.

221. Carnival og P&O Princess tegnede sig i 2000 tilsammen for ca. en tredjedel af krydstogtpassa-
gererne i EØS, med det største overlap i Det Forenede Kongerige og Tyskland. De havde også store
markedsandele i Italien og Spanien, men i disse lande ville Carnivals overtagelse af P&O ikke betyde
nogen større markedsandelsforøgelse. Kommissionen indledte tilbundsgående undersøgelser på grund af
betænkeligheder ved parternes stærke stilling på det britiske og det tyske krydstogtmarked. Efter en
grundig analyse blev det imidlertid konkluderet, at den stærke vækst på markedet, mangelen på
nævneværdige adgangsbarrierer på markedet og konkurrenternes muligheder for at flytte kapacitet f.eks.
fra USA til Det Forenede Kongerige ville lægge et tilstrækkeligt stort konkurrencepres på Carnival.
Transaktionen blev derfor godkendt. Under sagsbehandlingen havde Kommissionen kontakt med den
britiske Competition Commission, der behandlede og godkendte et konkurrerende bud på P&O Princess
fra Royal Caribbean, og med USA’s Federal Trade Commission, der havde begge transaktioner til
behandling og også godkendte dem.

¥131∂ Sag COMP/M.2706 af 24.7.2002.
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222. I december godkendte Kommissionen på en række nærmere betingelser, at det tyske elektricitets-
selskab Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, som kontrolleres af Électricité de France) og det
italienske gas- og olieselskab ENI SpA i fællesskab overtog den tyske regionale gasgrossist Gas
Versorgung Süddeutschland (GVS) (132). Denne transaktion ville som oprindeligt anmeldt have styrket
GVS’ dominerende stilling på engrosmarkedet for gas i Baden-Württemberg i Sydvesttyskland, fordi
EnBW’s lokale distributører ville blive afhængige af GVS. For at løse disse konkurrenceproblemer tilbød
parterne på et tidligt stadium i den tilbundsgående undersøgelse at give alle lokale gasdistributører, der
havde indgået langfristede forsyningskontrakter med enten GVS eller EnBW’s datterselskaber,
Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) og EnBW Gas GmbH, ret til at opsige kontrakterne før deres udløb.
Parternes tilsagn vil kunne frigøre en betydelig efterspørgsel, eftersom de lokale distributionsselskaber
får mulighed for at gå over til andre gasgrossister. Disse tilsagn blev afgivet i en situation med udsigt til
øget konkurrence i Baden-Württemberg som følge af den nye Wingas-rørledning, der ventes klar til
ibrugtagning ved udgangen af 2004. Wingas har sit eget gasrørledningssystem i Tyskland, og den nye
rørledning skal gå tværs igennem Baden-Württemberg og give adgang til det storforbrugende Stuttgart-
område.

2. Domstolsprøvelse af fusionsbeslutninger i 2002

223. I løbet af 2002 afsagde Retten i Første Instans tre domme i sager, hvori Kommissionen havde
nedlagt forbud mod en fusion. Den hurtige behandling af disse sager blev muliggjort af en ny hurtig
procedure, der blev indført i 2000, og som har gjort domstolsprøvelsen af Kommissionens fusionskontrol
langt mere effektiv. Ved udgangen af 2002 verserede der ved Retten og Domstolen 16 sager, der var
indbragt mod en kommissionsbeslutning. Nogle beslutninger gav anledning til flere sager.

2.1. Airtours mod Kommissionen (133)

224. Den 6. juni annullerede Retten i Første Instans den beslutning, hvorved Kommissionen havde
nedlagt forbud mod fusionen mellem to britiske rejsearrangører, Airtours og First Choice. Kommissionen
havde modtaget anmeldelsen af Airtours’ overtagelsestilbud rettet mod First Choice den 29. april 1999.
Efter andenfasebehandlingen besluttede Kommissionen den 22. september 1999 at nedlægge forbud mod
fusionen, fordi den vurderede, at fusionen ville have skabt en kollektiv dominans på det britiske marked
for pakkerejser til de nære rejsemål (134).

225. Efter fusionen ville der kun have været tre store rejsearrangører tilbage på markedet, nemlig den
fusionerede enhed (med en markedsandel på 19,4 + 15,0 = 34,4 %), Thomas Cook (20,4 %) og Thomson
(30,7 %). Alle de andre ville have under 3 %. Kommissionen fandt, at de tre tilbageværende store rejsear-
rangører ville være i stand til at koordinere deres adfærd og begrænse deres udbud og derigennem hæve
priserne for de britiske forbrugere.

226. Sagsøger gjorde gældende, at Kommissionen havde benyttet en ny og urigtig definition på
kollektiv dominans. Kommissionen havde i sin beslutning anført, at det ikke var nogen forudsætning for
kollektiv dominans, at oligopolvirksomhederne stiltiende optrådte, som om de var i et kartel. I relation til
fusionsforordningen kunne kollektiv dominans også opstå i en situation, hvor »det i kraft af fusionen
bliver rationelt for oligopolmedlemmerne, at de for at tilpasse sig til markedsforholdene handler — hver
for sig — på måder, der vil begrænse konkurrencen mellem dem mærkbart, og som vil sætte dem i stand

¥132∂ Sag COMP/M.2822 af 17.12.2002.
¥133∂ Førsteinstansrettens dom af 6.6.2002, sag T-342/99, Airtours plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
¥134∂ Sag nr. IV/M.1524, Airtours/First Choice.
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til i betydeligt omfang at handle uden hensyn til konkurrenter, kunder og forbrugere« (135). Denne
vurdering var uden direkte relevans for denne konkrete fusion, fordi Kommissionen jo havde fastslået, at
betingelserne for stiltiende samordning var til stede, og Retten i Første Instans afstod således fra at udtale
sig om, hvorvidt begrebet kollektiv dominans kunne omfatte andre situationer end situationer med
stiltiende samordning. Retten konkluderede, at »da beslutningen udgør en retsakt til gennemførelse af
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4064/89 vedrørende en bestemt fusion, skal Retten ved efterprøvelsen af
en sådan beslutnings lovlighed holde sig til Kommissionens stillingtagen til den anmeldte fusion« (136).

227. Det var på grundlag af en række træk ved dette marked, at Kommissionen havde draget den
konklusion, at de store udbydere havde et incitament til stiltiende samordning. Kommissionens
undersøgelser havde vist, at rejsearrangørerne var indbyrdes afhængige af hinanden, at de finansielle
markeder ikke var venligt stemt over for aggressive strategier baseret på organisk vækst, og at institu-
tionelle investorer havde betydelige aktieposter i flere af rejsearrangørerne.

228. Retten i Første Instans fandt imidlertid, at Kommissionen ikke havde fremlagt tilstrækkelige
beviser for denne påstand. I 1997 udsendte den britiske Monopolies and Mergers Commission (MMC) en
detaljeret rapport om rejsebranchen. I denne rapport blev det konkluderet, at markedet i 1997 stort set var
et konkurrencepræget marked. Retten hæftede sig meget ved nogle af konklusionerne i denne rapport og
var i sidste instans ikke overbevist om, at situationen på fusionstidspunktet adskilte sig tilstrækkeligt fra
situationen på tidspunktet for MMC-rapporten til at retfærdiggøre Kommissionens betænkeligheder.

229. Retten fandt, at Kommissionen have gjort sig skyldig i en fejlvurdering, da den konkluderede, at
hvis transaktionen kom i stand, ville de tre store rejsearrangører have et incitament til at ophøre med at
konkurrere med hinanden. Den fandt, at Kommissionen ikke havde ført tilstrækkeligt bevis for sin
påstand om, at der allerede var en tendens til kollektiv dominans i branchen, og at den ikke havde taget
tilstrækkeligt hensyn til markedsandelenes svingende karakter (137). Retten fandt desuden, at
Kommissionen havde fejlfortolket de oplysninger, der forelå om væksten i efterspørgslen (138).

230. Med hensyn til den generelle analyse af stiltiende samordning opstillede Retten tre betingelser,
der skal være opfyldt, for at der kan foreligge en kollektivt dominerende stilling som defineret i denne
sag: Der skal være gennemsigtighed, der skal være tilstrækkeligt med faktorer, der kan afskrække fra at
fravige en samordning, og en reaktion fra konkurrenter og kunder skal være usandsynlig (139).

Gennemsigtighed

231. En forudsætning for stiltiende samordning er, at hvert medlem af oligopolet har mulighed for at
se, hvordan de andre medlemmer opfører sig, således at de kan kontrollere, om de overholder den fælles
samordning eller ej. Kommissionen havde i sin vurdering konkluderet, at der var tilstrækkelig
gennemsigtighed på markedet, dels på grund af de hyppige kontakter mellem oligopolvirksomhederne,
dels på grund af de brochurer, de udsender, og som giver hver af dem nøje indsigt i de andres kapacitet.
Retten i Første Instans var ikke enig i denne vurdering (140).

¥135∂ Beslutningen, nr. 54.
¥136∂ Dommen, præmis 53.
¥137∂ Dommen, præmis 120.
¥138∂ Dommen, præmis 133.
¥139∂ Dommen, præmis 62.
¥140∂ Dommen, præmis 180.
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Afskrækkende midler

232. For at en stiltiende samordning kan opretholdes, må der findes straffe- eller gengældelsesme-
kanismer, der kan afskrække oligopolmedlemmerne fra at fravige den fælles kurs. Kommissionen
mente, at der fandtes adskillige straffemekanismer. Hvis en af dem øgede sin kapacitet, kunne det ramme
de andre hårdt, og eftersom de hver især solgte de andres produkter i deres distributionskæde, kunne de
simpelthen sortliste en rejsearrangør, der fraveg samordningen. Retten afviste disse afskrækningsmidler,
fordi den fandt, at de enten ikke var realistiske eller for kostbare at føre ud i livet (141).

Reaktion fra konkurrenter og kunder

233. En stiltiende samordning er kun holdbar, hvis de nuværende og fremtidige konkurrenter og
forbrugerne ikke er i stand til at modvirke resultaterne af denne samordning. Kommissionen mente ikke,
at nicheaktørerne kunne danne modvægt mod oligopolselskaberne, fordi den vertikale integration, der er
karakteristisk for de store rejsearrangører, havde gjort nicheaktørerne afhængige af oligopolselskaberne.
Retten konkluderede, at Kommissionens vurdering var forkert, og at den undervurderede deres evne til at
reagere og modvirke skabelsen af en kollektivt dominerende stilling (142).

234. Selv om Kommissionen ikke fik medhold, må denne dom hilses velkommen, fordi den yder et
betydeligt bidrag til at skabe større klarhed over, hvilke krav der stilles til bevisførelsen i sager angående
kollektiv dominans.

2.2. Schneider mod Kommissionen

235. Den 22. oktober afsagde Retten i Første Instans efter for første gang at have brugt den
fremskyndede procedure i en fusionssag en dom, hvorved den annullerede den beslutning,
Kommissionen havde vedtaget den 10. oktober 2001, hvor den havde erklæret fusionen mellem de
franske eludstyrsfabrikanter Schneider og Legrand uforenelig med fællesmarkedet (143).

236. Kommissionens beslutning blev kendt ugyldig dels på grund af en række analyse- og
vurderingsfejl, dels på grund af en tilsidesættelse af parternes ret til at blive hørt.

237. Med hensyn til Kommissionens økonomiske analyse af fusionens virkninger fandt Retten, at
Kommissionen havde gjort sig skyldig i fejlanalyser og fejlvurderinger, hvilket fratog den dens værdi
som bevismiddel i sagen.

238. For det første bemærkede Retten, at Kommissionen havde lagt en række indikatorer for
økonomisk styrke, såsom det produktsortiment og den varemærkeportefølje, den fusionerede enhed ville
have fået i hele EØS, til grund for sin vurdering af dens økonomiske styrke på hvert af de nationale
markeder, der ville blive berørt af fusionen. Uden på forhånd at udelukke muligheden for derudover også
at tage hensyn til tværnationale faktorer i analysen af en fusions virkninger på markeder af nationalt
tilsnit fandt Retten, at Kommissionen i den konkrete sag ikke havde ført bevis for sådanne virkninger på
hvert af de berørte nationale markeder.

239. For det andet fandt Retten, at Kommissionen med urette ikke havde taget hensyn til det interne
salg hos nogle af de vertikalt integrerede konkurrenter, hvilket bevirkede, at den havde overvurderet den

¥141∂ Dommen, præmis 207.
¥142∂ Dommen, præmis 277.
¥143∂ Sag T-310/01, Schneider Electric SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
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fusionerede enheds markedsstyrke. Retten fandt nemlig, at ikke-integrerede fabrikanter som Schneider
og Legrand var udsat for direkte priskonkurrence fra integrerede fabrikanter, når de bød på store
anlægsprojekter.

240. Retten opstillede et vigtigt princip, nemlig at uanset hvor store lakuner en kommissionsbe-
slutning, hvorved en fusion erklæres uforenelig med fællesmarkedet, er behæftet med, kan de ikke føre
til, at beslutningen annulleres, hvis det af de andre elementer i beslutningen fremgår, at fusionens
gennemførelse vil resultere i skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der vil hæmme den
effektive konkurrence betydeligt. Retten fastslog også, at dette ville blive resultatet af fusionen mellem
Schneider og Legrand på de franske markeder.

241. På disse markeder fandt Retten imidlertid, at Kommissionen havde tilsidesat Schneiders ret til at
blive hørt, fordi den i sin beslutning havde medtaget et klagepunkt, som ikke var indeholdt i dens
klagepunktsmeddelelse. Det pågældende klagepunkt drejede sig om den stærke stilling, den fusionerede
enhed ville have fået over for grossisterne. Retten fandt, at denne tilsidesættelse af Schneiders ret til at
blive hørt havde påvirket sagens udfald i to henseender. For det første fik Schneider ikke lejlighed til at
fremsætte sine bemærkninger til dette klagepunkt, hverken i sit svar på klagepunktsmeddelelsen eller
under høringen. For det andet fik Schneider ikke lejlighed til i tide at fremsætte forslag om afhændelser,
der var tilstrækkelige til at løse de konkurrenceproblemer, Kommissionen havde påvist på de franske
markeder.

242. I øvrigt udtalte Retten, at i betragtning af det krav om en hurtig sagsbehandling, der generelt er
indbygget i forordning (EØF) nr. 4064/89, var den frist på 12 dage — svarende til fem arbejdsdage —
som Kommissionen havde givet parterne til at besvare en begæring om oplysninger efter forordningens
artikel 11, stk. 5, en rimelig frist til trods for de mange spørgsmål, der blev stillet (322).

243. I en særskilt dom (144) afsagt samme dag og også efter den fremskyndede procedure annullerede
Retten den beslutning, Kommissionen havde truffet den 30. januar 2002, hvorved den påbød Schneider at
udskille Legrand. Retten fandt, at da beslutningen om fusionens uforenelighed var blevet annulleret,
havde beslutningen om fusionens opløsning ikke længere noget retsgrundlag.

244. I disse to sager afsagde Retten dom, ca. 10 måneder efter at sagen var blevet anlagt og ca.
12 måneder efter vedtagelsen af Kommissionens beslutning. Desuden statuerede Retten før udløbet af
den frist, Schneider havde fået til at opløse fusionen med Legrand.

245. Efter grundige overvejelser besluttede Kommissionen ikke at indbringe denne dom for EF-
Domstolen.

2.3. Tetra Laval mod Kommissionen (145)

246. Den 25. oktober annullerede Retten den beslutning, Kommissionen havde vedtaget den
30. oktober 2001, hvor den erklærede fusionen mellem Tetra Laval, som er et schweizisk selskab, der
primært er aktivt inden for kartonemballage, og Sidel, som er et fransk emballageselskab, der primært
beskæftiger sig med PET-plastemballeringsudstyr, uforenelig med fællesmarkedet.

247. Der er tale om en meget væsentlig sag. Det er første gang, at Retten udtrykkeligt har taget stilling
til en fusion, hvor der var konglomerale aspekter involveret, og udviklet en ny, potentielt kontroversiel

¥144∂ Sag T-77/02.
¥145∂ Førsteinstansrettens dom af 25.10.2002, sag T-05/02, Tetra Laval mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
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retspraksis på området ved direkte at tage stilling til spørgsmål som vurdering af konglomerale fusioner
efter EU’s fusionsforordning, forholdet mellem traktatens artikel 82 og fusionsforordningen og tilsagn
angående parternes adfærd. Sagen blev behandlet efter den fremskyndede procedure.

Kommissionsbeslutningen

248. Kommissionens beslutning var især rettet mod de konkurrencebegrænsende konglomerale
virkninger, som den fandt fusionen kunne få. Kommissionen drog den konklusion, at de to virksomheder
var aktive på forskellige produktmarkeder, nemlig henholdsvis kartonemballage og PET-emballe-
ringsudstyr, der dog var nært beslægtede, eftersom PET er en teknisk erstatning til emballering af de
såkaldt følsomme produkter, der traditionelt har været emballeret i karton (flydende mejeriprodukter,
juice, læskedrikke med frugtsmag og te/kaffe), og der ventes en kraftig vækst i brugen af PET på disse
segmenter i en overskuelig fremtid på bekostning af karton. Fusionen ville skabe en markedsstruktur,
hvor den fusionerede enhed ville kunne udnytte sin dominerende stilling inden for karton til at blive
dominerende inden for PET-emballeringsudstyr. Fusionen ville også styrke Tetras allerede dominerende
stilling inden for karton ved at eliminere den faktiske og potentielle konkurrence fra Sidel som den
førende virksomhed på et konkurrerende nabomarked. Kommissionen afviste de tilsagn, som Tetra havde
tilbudt, og som hovedsageligt bestod af løfter om ikke at misbruge sin stilling, holde Sidel som en
særskilt virksomhed og tilbyde en uafhængig tredjepart licens på Sidels SBM-udstyr. Kommissionen
fandt, at disse tilsagn var uigennemførlige, vanskelige at kontrollere og utilstrækkelige til at løse de
alvorlige konkurrenceproblemer, fusionen ville give anledning til.

Førsteinstansrettens dom

249. Kommissionens beslutning blev indbragt for Retten med påstand om proceduremæssige og
materielle fejl. På det proceduremæssige plan hævdede Tetra, at den ulovligt var blevet nægtet aktindsigt
i en ekspertrapport og i svarene på en markedstest af Tetras tilsagn. På det materielle plan hævdede Tetra,
at Kommissionen ikke havde godtgjort, at fusionen ville føre til skabelse eller styrkelse af en
dominerende stilling, og gjorde gældende, at Tetra ikke ville være i stand til at udnytte nogen
styrkeposition eller afskærme markedet, og at en eliminering af potentiel konkurrence ikke ville ændre
noget ved Tetras incitamenter til at innovere og sænke priserne på kartonmarkedet.

250. Retten afviste sagsøgers argumenter på procedureplanet. Den fandt, at sagsøger havde haft
tilstrækkelig adgang til ekspertrapporten og været i stand til at sætte sig ind i og fremsætte bemærkninger
til rapporten. Hvad angår markedstesten af tilsagnene, fandt Retten, at Kommissionen havde ret til at give
indsigt i den i form af resuméer, når det drejede sig om at beskytte nogle af de adspurgte, der frygtede for
repressalier, hvis deres identitet blev kendt. Retten afviste også Tetras påstande om, at spørgeskemaerne
var upræcise eller vildledende, og konkluderede, at intet tydede på, at de adspurgte var blevet vildledt
eller forvirret. Tetras rettigheder var derfor ikke blevet tilsidesat ved brugen af disse resuméer.

251. På det materielle plan bekræftede Retten Kommissionens ret til at tage stilling til fusionens
eventuelle konkurrencebegrænsende konglomerale virkninger, selv om det er Rettens opfattelse, at
fusioner mellem virksomheder, der er aktive på forskellige markeder, normalt ikke giver anledning til
konkurrenceproblemer (præmis 150). Den bemærkede dog, at de ressourcer og den kapacitet, der lægges
sammen ved en konglomeral fusion, umiddelbart kan sætte den fusionerede enhed i stand til relativt hurtigt
at skaffe sig en dominerende stilling på et nabomarked (præmis 151). Retten anerkendte således, at
Kommissionen i denne sag med velunderbyggede og objektive midler havde ført bevis for, at de to
markeder var nært forbundne, og at den fusionerede enhed ville være i stand til at udnytte sin styrke
(præmis 199).
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Udnyttelse af økonomisk styrke

252. Retten udtalte, at selv om Kommissionen har visse skønsbeføjelser, må Kommissionens
vurdering af den position, som den fusionerede enhed vil få, være »særlig plausibel« i betragtning af den
tid, der går, før en dominerende stilling vil slå igennem (præmis 162), og at der i den konkrete sag ikke
var sandsynlighed for, at den fusionerede virksomhed ville misbruge sin styrke med større konkurrence-
begrænsende virkninger i relation til afskærmning af markedet.

253. Retten begrundede dette med følgende tre faktorer: For det første burde Kommissionen have
overvejet, i hvilket omfang den fusionerede enheds incitament til at udnytte sin styrke ville blive
begrænset eller måske endog elimineret, fordi det ville være ulovligt og sandsynligvis blive opdaget med
det resultat, at myndighederne både på EU-plan og nationalt plan ville skride ind med store bøder
(præmis 159). Desuden skulle Kommissionen have taget hensyn til de tilsagn, sagsøger havde afgivet
med hensyn til sin fremtidige adfærd, da den vurderede sandsynligheden for, at den fusionerede enhed
ville misbruge sin styrke (præmis 161). I mangel af en sådan vurdering baserede Retten udelukkende sin
analyse af spørgsmålet om udnyttelse af økonomisk styrke på en adfærd, »der i hvert fald sandsynligvis
ikke ville være ulovlig« (præmis 162). For det andet var Retten ikke enig med Kommissionen i dennes
opfattelse af vækstudsigterne for PET til emballering af mælk og frugtjuice, som den ikke fandt
overbevisende dokumenteret (præmis 203-214), og for det tredje fandt Retten, at kommissionsbe-
slutningen ikke indeholdt tilstrækkelig dokumentation for den definition, der blev foretaget af
delmarkeder inden for SBM-maskiner afhængigt af deres endelige anvendelsesformål (præmis 269), og
at der ikke fandtes et særskilt marked for SBM-maskiner til følsomme produkter. Endelig fandt Retten, at
Kommissionen havde undervurderet den fusionerede enheds konkurrenter på karton- og PET-markedet
og samspillet mellem PET/karton og andre emballagematerialer, som f.eks. glas, dåser og HDPE, som
den fusionerede enhed ikke beskæftigede sig med, eller hvor den kun ville stå svagt. På grundlag heraf
statuerede Retten derfor, at Kommissionen havde gjort sig skyldig i en åbenlys vurderingsfejl, da den
fastslog, at der ville blive skabt en dominerende stilling på markederne for PET-udstyr, navnlig inden for
SBM-maskiner med lav og høj kapacitet (præmis 308).

Begrænsning af den potentielle konkurrence på kartonmarkedet

254. Også på det punkt anerkendte Retten det berettigede i, at Kommissionen så på de potentielle
konkurrencebegrænsende konglomerale effekter, nærmere betegnet hvilken betydning en begrænsning af
den potentielle konkurrence fra nabomarkederne for PET-udstyr ville få på kartonmarkederne (præmis
323). Retten mente dog ikke, at Tetras adfærd med hensyn til priser og innovation på kartonmarkedet
ville ændre sig efter fusionen, da der var en tilstrækkelig konkurrence, som ville sikre, at Tetra fortsat
ville være nødt til at søge at innovere. Retten konkluderede derfor, at det ikke var godtgjort, at den
fusionerede enhed ville få styrket sin position i forhold til konkurrenterne på kartonmarkederne.

255. Kommissionen har appelleret dommen i denne sag.

3. Tilsagn

256. I 2002 blev ti fusioner godkendt efter en længere (seks uger) førstefasebehandling, og efter at
fusionsparterne havde afgivet tilsagn, der klart ville løse de påviste konkurrenceproblemer (således at der
kunne vedtages en beslutning efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 2). I mange af de sager, der
gennemgås nedenfor, havde der været omfattende drøftelser mellem Kommissionen og fusionsparterne,
før fusionen blev anmeldt, hvorunder man havde indkredset mulige konkurrenceproblemer. Det kan for
virksomhederne være en effektiv måde at sikre godkendelse af deres fusion på, navnlig når de er klar
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over, hvilke konkurrenceproblemer fusionen kan ventes at rejse, og allerede har overvejet mulige
afhændelser.

SEB/Moulinex (146)

257. SEB/Moulinex var den første af disse sager i 2002. Den ene part i fusionen var SEB, som er en
fransk producent af små elektriske husholdningsapparater (f.eks. frituregryder, brødristere,
kaffemaskiner, kedler, foodprocessorer, strygejern), der bl.a. sælges under mærkerne Tefal, Rowenta
Calor og SEB. Den anden part var Moulinex, der også er fransk og direkte konkurrent til SEB, med
globale mærker som Moulinex og Krups samt Swan i Det Forenede Kongerige. SEB’s overtagelse af
Moulinex måtte ventes at få betydelige indvirkninger på konkurrencen i Frankrig, hvor SEB er førende
på markedet inden for nogle produkter og Moulinex inden for andre. Disse aspekter blev henvist til de
franske myndigheder, jf. fusionsforordningens artikel 9, stk. 2, litra a), efter at de havde anmodet herom
den 7. december 2001. Overtagelsen ville også have rejst konkurrenceproblemer i Portugal, Grækenland,
Belgien og Nederlandene, hvor den ene eller den anden af parterne havde store markedsandele før
transaktionen. I Tyskland, Østrig, Danmark, Sverige og Norge ville transaktionen have ændret
konkurrenceforholdene betydeligt på adskillige produktmarkeder, navnlig inden for fritureapparater. De
ikke-franske aspekter af transaktionen blev godkendt, efter at SEB havde tilbudt at meddele eksklusiv-
licenser på brug af Moulinex-mærket i fem år til salg af små husholdningsapparater i ni lande (Portugal,
Grækenland, Belgien, Nederlandene, Tyskland, Østrig, Danmark, Sverige og Norge). For at give
licenstageren tid til gradvis at få indført sit eget mærke har SEB lovet ikke at genindføre Moulinex-
mærket i disse lande i yderligere tre år efter eksklusivlicensens udløb.

Masterfoods/Royal Canin (147)

258. Masterfoods, som er et fransk datterselskab af det amerikanske selskab Mars Inc., anmeldte i
januar 2002 en planlagt overtagelse af den franske dyrefoderproducent Royal Canin SA. Mars fremstiller
snacks, is, hunde- og kattemad, bl.a. under mærkerne Pedigree, Advance, Cesar, Whiskas og Sheba, der
sælges i hele verden, samt nationale/regionale mærker som Canigou og Brekkies. Royal Canin er en
førende udbyder af tørfoder til selskabsdyr og har især slået sine mærker fast gennem salg i special-
butikker overalt i EU. Af førstefaseundersøgelserne af denne fusion fremgik det, at den rejste konkurren-
ceproblemer på flere markeder for tørfoder til selskabsdyr i Frankrig og Tyskland. For at få løst disse
problemer afgav Mars tilsagn om at afhænde alle sine aktiviteter i Europa inden for fem af den
fusionerede enheds dyrefodermærker, nemlig Advance, Premium, Royal Chien, Playdog og Brekkies,
sammen med to store produktionsanlæg og andre aktiver knyttet til de aktiviteter, der skulle afhændes.
Fusionen må ikke gennemføres, før disse betingelser er opfyldt. Kommissionen undersøgte udelukkende
overtagelsens virkninger i EU, eftersom foder til selskabsdyr ikke falder ind under EØS-aftalen.

Solvay/Montedison/Ausimont (148)

259. I februar anmeldte den belgiske kemikalie- og medicinalkoncern Solvay en planlagt overtagelse
af den italienske kemikalieproducent Ausimont, der er aktiv i Italien, Tyskland, Japan og USA.
Overtagelsen rejser alvorlige problemer på to markeder, nemlig inden for persalt, som er et råmateriale
med blegeegenskaber, der bruges til fremstilling af vaskepulver, og inden for polyvinylidendifluorid
(PVDF), som er en højresistent fluoropolymer. På persaltmarkederne ville transaktionen have skabt en
direkte forbindelse mellem Solvay — som er den førende producent i Europa — og Solvays største
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konkurrent, Degussa, via MedAvox, som er et joint venture mellem Degussa og Ausimont. Solvay,
Degussa og MedAvox sidder tilsammen på over 75 % af persaltmarkedet i EØS. For at løse dette problem
tilbød Solvay at afhænde Ausimonts 50 %-ejerskab i MedAvox, således at forbindelserne mellem Solvay
og Degussa blev brudt. Markedet for PVDF var allerede præget af stærk koncentration med kun fire
udbydere, nemlig Solvay, Ausimont, Atofina og Kureha. Solvay og Atofina er langt størst med over 90 %
af markedet. Af Kommissionens undersøgelser fremgik det, at transaktionen i lyset af forholdene på
markedet kunne føre til en situation, hvor Solvay og Atofina tilsammen blev dominerende. For at få løst
disse problemer afgav Solvay tilsagn om at afhænde sin PVDF-fabrik i Decatur (USA). Det er et af de
seks produktionsanlæg, der findes til fremstilling af PVDF, og det tegner sig for godt 20 % af verdens
produktionskapacitet. Denne afhændelse omfattede også Solvays interesser i Alventia, som er et
produktions-joint venture, der fremstiller vinylidendifluorid (VF2) i Decatur. VF2 er det vigtigste
råmateriale til PVDF. Kommissionen samarbejdede i denne sag om Solvays overtagelse af Ausimont med
den amerikanske Federal Trade Commission.

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken (149)

260. Denne sag drejede sig om en fusion mellem to af verdens største tobaksfabrikanter. Imperial
Tobacco fremstiller og sælger en lang række tobaksprodukter, bl.a. cigaretmærkerne Superkings,
Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal og Richmond, tobaksmærket Drum til
selvrullede cigaretter og cigaretpapiret Rizla. Målvirksomheden Reemtsma er verdens femtestørste
cigaretfabrikant med mærkerne West og Davidoff. Parternes aktiviteter er i alt væsentligt komplementære,
og af undersøgelserne fremgik det, at overtagelsen kun ville rejse større konkurrenceproblemer på det
britiske cigaretmarked. Imperial Tobacco og Gallaher er de førende udbydere på det britiske marked.
Gallahers styrke ligger inden for de dyrere mærker, mens Imperial Tobacco især står stærkt inden for det
lavere prislag. Reemtsma har ganske vist kun en ret lille markedsandel, men har en enestående position
inden for cigaretter solgt under handelsmærker, hvor Reemtsma er den eneste større udbyder. Som noget
helt usædvanligt ejer Reemtsma mange af de handelsmærker, hvorunder der sælges cigaretter, bl.a. Red
Band i Det Forenede Kongerige, selv om distributørerne har eneret til at benytte dem. Overtagelsen af
Reemtsma ville derfor ikke alene give Imperial Tobacco en stærk position inden for cigaretter i den
lavere prisklasse, men også gøre Imperial Tobacco til den eneste leverandør af handelsmærkecigaretter.
Eftersom handelsmærkecigaretter er en vigtig konkurrencefaktor på det britiske marked, navnlig på det
nedre prissegment, gav denne situation anledning til alvorlige konkurrenceproblemer.

261. For at imødegå disse problemer afgav Imperial Tobacco tilsagn om ikke at videreudvikle
handelsmærkerne for sig selv og bibeholde de nuværende eksklusivaftaler med distributørerne. Imperial
Tobacco afgav også tilsagn om, at hvis handelsmærkedistributørerne i fremtiden fandt andre
leverandører, ville de få lov til at beholde disse handelsmærker. Disse tilsagn skulle eliminere distribu-
tørernes afhængighed af Imperial Tobacco og derved sikre, at handelsmærkecigaretter fortsat kan være en
vigtig konkurrencefaktor på det britiske marked.

Barilla/BPL/Kamps (150)

262. I denne sag var der tale om et overtagelsestilbud, hvor Barilla og den italienske bank Banca
Popolare di Lodi Scarl (BPL) ønskede at overtage alle de børsnoterede aktier i Kamps og derigennem få
fælles kontrol med Kamps. Barilla fremstiller og sælger pasta og pastasaucer, bageriprodukter (brød,
brøderstatninger og kager) og is. De fleste af Barillas bageriaktiviteter er koncentreret om Italien, men
selskabets Wasa-datterselskab er en førende knækbrødsproducent i flere europæiske lande, herunder

¥149∂ Sag COMP/M.2779 af 8.5.2002.
¥150∂ Sag COMP/M.2817 af 25.6.2002.
KONK. BERETN. 2002



74 XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG
Tyskland. Kamps fremstiller og sælger bageriprodukter i hele Europa. Virksomheden ejer bl.a. mærkerne
Lieken Urkorn og Golden Toast. Overtagelsen ville have styrket Barillas førende position i Tyskland
inden for knækbrød. Barilla ejede i forvejen Wasa-mærket, som er langt det største på det tyske marked,
og med tilførslen af Kamps’ Lieken Urkorn ville Barilla komme til at stå endnu stærkere på markedet.
For at imødegå disse problemer afgav Barilla tilsagn om at afhænde Lieken Urkorns aktiviteter inden for
knækbrød til en levedygtig konkurrent med erfaring inden for fødevaresektoren.

BP/Veba Öl (151)

263. Denne sag drejede sig om BP plc’s overtagelse af hele Veba Öl, som er et joint venture mellem
BP og E.ON, der var blevet godkendt af Kommissionen i december 2001 (152) og af det tyske Bundeskar-
tellamt. Oprettelsen af Veba Öl-joint venturet var blevet godkendt på en række betingelser, der blev stillet
for at løse problemerne med sammenlægningen af BP’s og Veba Öls petroleumaktiviteter. BP’s
overtagelse af hele kontrollen med Veba Öl gav ikke anledning til nogen nye konkurrenceproblemer. Men
eftersom nogle af de betingelser, som både Kommissionen og Bundeskartellamt havde stillet for
godkendelsen af joint venturet mellem BP og E.O.N endnu ikke var blevet opfyldt, var de oprindeligt
påviste problemer endnu ikke helt elimineret. BP afgav derfor tilsagn om fuldt ud at opfylde de tilsagn,
selskabet tidligere havde afgivet over for Kommissionen og Bundeskartellamt i BP/E.ON-sagen.
Kommissionen kunne derefter godkende transaktionen, på betingelse af at dette tilsagn blev opfyldt fuldt
ud.

Telia/Sonera (153)

264. Svenske Telia AB’s overtagelse af den finske telekoncern Sonera Corp. blev også godkendt efter
førstefasebehandlingen. Telia og Sonera er de førende teleselskaber i deres respektive lande.
Transaktionen ville have ført til direkte overlap mellem parternes aktiviteter i Finland inden for
mobiltjenester til privatkunder, international roaming til erhvervskunder og trådløse LAN-tjenester. De
betænkeligheder, disse overlap skabte, blev imidlertid fjernet ved parternes tilsagn om at frasælge Telias
aktiviteter inden for mobilkommunikation i Finland, herunder trådløse LAN-tjenester. Der var desuden
problemer med parternes stærke stilling på en række vertikalt forbundne markeder, især på visse
detailmarkeder, inden for terminering af opkald på deres faste og mobile telefonnet (hvor Telia/Sonera
havde monopol) og inden for udbud af international roaming i engrosleddet i Sverige og Finland. I
denne kontekst ville den vertikale integration have givet det fusionerede selskab et incitament til og en
mulighed for at udelukke konkurrenter fra markederne for detailtjenester i begge lande, hvilket ville have
ført til en styrkelse af allerede magtfulde stillinger inden for mobile kommunikationstjenester og
bundlede tale- og datakommunikationsløsninger. Disse problemer blev løst ved parternes tilsagn om at
foretage en juridisk adskillelse mellem deres faste og mobile net og tjenester i Finland og Sverige. De
afgav desuden tilsagn om at ville give ikke-diskriminerende adgang til deres net. Endelig tilbød parterne
at frasælge Telias kabel-tv-aktiviteter i Sverige. Kabel-tv-net betragtes som det bedste alternativ til de
etablerede teleselskabers infrastrukturer.

RAG/Degussa (154)

265. Den tyske minedrifts- og teknologikoncern RAG’s overtagelse af den tyske specialkemikalie-
producent Degussa AG rejste i begyndelsen konkurrenceproblemer i byggematerialesektoren. RAG
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Aktiengesellschaft er en international minedrifts- og teknologikoncern baseret i Tyskland. RAG er aktiv
inden for kulminedrift, elproduktion, miljøteknologi, kemikalier og plast. Degussa AG er en tyskbaseret
international virksomhed, der fremstiller specialkemikalier. Degussa er aktiv inden for en lang række
områder, lige fra levnedsmiddeladditiver til byggekemikalier, overfladebehandling og specialpolymerer.
64 % af Degussa var i hænderne på den tyske elektricitetskoncern E.ON. Kommissionens undersøgelser
af transaktionen viste, at sammenlægningen mellem RAG’s og Degussas aktiviteter kunne have ført til en
dominerende stilling inden for udgangsprodukter til betontilsætningsstoffer. Disse produkter bruges for
at påvirke viskositeten og vandindholdet i beton for at gøre det lettere at arbejde med. For at løse disse
problemer tilbød RAG at frasælge sine aktiviteter i EU inden for naphtalensulfonat (NFS), som er et
vigtigt input til betontilsætningsstoffer, herunder sine fabrikker i Italien, Spanien og Tyskland. Disse
tilsagn fjernede overlap mellem RAG’s og Degussas aktiviteter og åbnede mulighed for, at en levedygtig
ny konkurrent vil kunne opveje elimineringen af Degussa som uafhængig udbyder på markedet.

4. Sager henvist efter artikel 9 og artikel 22 — Hovedlinjer i udviklingen

4.1. Indledning

266. Der er i 2002 sket en kraftig stigning i antallet af sager, der er blevet henvist efter fusionsforord-
ningens artikel 9 (7 i 2001, 11 i 2002) (155), og der har for første gang siden fusionsforordningens
ikrafttrædelse den 21. september 1990 været to sager, hvor medlemsstater i fællesskab foretog en
henvisning til Kommissionen efter fusionsforordningens artikel 22, stk. 3 (156). Bemærkelsesværdigt nok
blev halvdelen af de artikel 9-sager, der blev henvist til en medlemsstat, henvist i januar og februar. En af
sagerne (157) drejede sig om en henvisning til den norske regering efter artikel 6 i protokol 24 til EØS-
aftalen. I Leroy Merlin/Brico blev der for første gang henvist en sag til tre forskellige medlemsstater.
Kommissionen glæder sig over denne udvikling, fordi den stemmer godt overens med den igangværende
revision af fusionskontrollen, der som nævnt nedenfor som et af de overordnede mål tager sigte på at
optimere sagernes fordeling mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Desuden viser medlems-
staternes brug af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, hvor godt samarbejdet mellem Kommissionen
og de nationale konkurrencemyndigheder fungerer til gavn for virksomhederne i EU.

267. Et andet slående træk har i år været de mange tilfælde, hvor en beslutning efter artikel 9 er blevet
indbragt for Retten i Første Instans. De er blevet indbragt både af konkurrenter og af parter i den
pågældende transaktion. Den første af de beslutninger, der blev indbragt for Retten, drejede sig om SEB/
Moulinex. Henvisningsbeslutningen i BAM NBM/Hollandsche Beton Groep blev indbragt i september.
Efter at transaktionen var blevet godkendt af de nederlandske myndigheder, blev denne sag dog trukket
tilbage. I Sogecable/Canalsatélite/Vía Digital er der fra to sider indbragt sag mod henvisningsbe-
slutningen.

268. De ovennævnte sager, der blev henvist efter artikel 9 og artikel 22, gennemgås mere indgående i
det følgende.
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3.9.2002; sag M.2898, Leroy Merlin/Brico, 13.12.2002; sag M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale
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4.2. Sager henvist efter fusionsforordningens artikel 9

SEB/Moulinex

269. Den 8. januar godkendte Kommissionen SEB’s overtagelse af enekontrollen med Moulinex, på
betingelse af at en række tilsagn blev opfyldt. Samme dag henviste Kommissionen spørgsmålet om
fusionens virkninger i Frankrig til de franske myndigheder. Både SEB og Moulinex (158) er franske
virksomheder, der producerer små elektriske husholdningsapparater, som f.eks. fritureapparater,
brødristere, kaffe- og espressomaskiner, kedler, fritstående ovne, sandwich- og vaffeljern, grillapparater,
foodprocessorer og strygejern. Omfattende markedsundersøgelser havde vist, at markederne for små
elektriske husholdningsapparater er nationale. For det franske markeds vedkommende fremgik det
desuden af markedsundersøgelsen, at der var risiko for konkurrenceproblemer, fordi overtagelsen ville
resultere i, at den virksomhed, der i forvejen var størst på markedet, fik øget sin markedsandel yderligere,
og at en konkurrent blev elimineret.

270. Den 15. juli godkendte den franske finans-, økonomi- og industriminister overtagelsen for det
franske markeds vedkommende på grundlag af konkurskriteriet. Dette kriterium blev ikke lagt til grund
af Kommissionen i dennes vurdering af virkningerne på de andre nationale markeder i EU. Såvel
henvisningsbeslutningen som førstefasebeslutningen om godkendelse af fusionen er af konkurrenterne
Babyliss og Philips blevet indbragt for Retten i Første Instans.

Cargill/Cerestar (159)

271. Denne sag drejede sig om det amerikanske selskab Cargill Inc.’s overtagelse af den franske
virksomhed Cerestar. Cargill har verdensomspændende aktiviteter i mange dele af landbrugssektoren,
bl.a. inden for råvarehandel og frøforarbejdning. Cerestar er Europas største producent af stivelse og
stivelsesderivater. Det Forenede Kongerige anmodede om at få denne overtagelse henvist, hvad angår
dens virkninger på det britiske marked for glukosesirup og glukoseblandinger. Kommissionen godkendte
transaktionen for EØS som helhed med undtagelse af det britiske marked for glukosesirup og glukose-
blandinger; disse aspekter blev henvist til den britiske Office of Fair Trading den 21. januar 2002. Efter
en tilbundsgående undersøgelse blev fusionen godkendt af de britiske myndigheder.

Aker Maritime/Kvaerner (II) (160)

272. I januar henviste Kommissionen den norske virksomhed Aker Maritimes planlagte overtagelse af
den britisk-norske virksomhed Kvaerner, hvad angår dens virkninger på markeder for olie- og gasanlæg.
Det var første gang, Kommissionen henviste en sag til en EFTA-stat. Denne overtagelse blev godkendt af
Kommissionen for værftsindustriens vedkommende. Den norske regering havde anmodet om at få sagen
henvist, fordi den fandt, at den planlagte sammenlægning af parternes olie- og gasaktiviteter primært ville
rejse problemer på det norske marked, navnlig markedet for nye olie- og gasanlæg (EPC-kontrakter) og
markedet for vedligeholdelse og tilpasning af platforme. I henhold til artikel 6 i protokol 24 til EØS-
aftalen kan Kommissionen henvise en sag til de kompetente myndigheder i en EFTA-stat, hvis
transaktionen primært har virkninger i en EFTA-stat. Da den fandt, at de norske myndigheder bedst ville
kunne vurdere transaktionens virkninger på olie- og gasmarkederne på den norske kontinentalsokkel,
efterkom Kommissionen denne anmodning. De norske myndigheder godkendte derefter transaktionen
uden betingelser.
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Danish Crown/Steff-Houlberg (161)

273. I Danish Crown/Steff-Houlberg-fusionen mellem Danmarks to største slagterier var konkurrence-
problemerne begrænset til det danske marked. De danske myndigheder anmodede den 28. december 2001
om at få sagen henvist under henvisning til, at fusionen truede med at skabe alvorlige konkurrence-
problemer på fem markeder, nemlig markedet for køb af levende svin, salg af fersk svinekød til direkte
konsum, levering af fersk svinekød til videre forarbejdning, levering af forarbejdede svinekødsprodukter
og indsamling af slagteaffald i Danmark. Den 14. februar besluttede Kommissionen at efterkomme den
danske anmodning og henviste undersøgelsen af fusionens virkninger på det danske marked til de danske
konkurrencemyndigheder. Det var første gang, Danmark anmodede om at få en sag henvist. Danmark
indførte sin egen fusionskontrollovgivning i oktober 2000. De danske konkurrencemyndigheder
godkendte derefter fusionen på en række betingelser efter andenfasebehandlingen.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova (162)

274. Denne sag drejede sig om en af de største britiske cateringvirksomheder Compass Group plc’s
overtagelse af tre cateringvirksomheder, Rail Gourmet, Restorama og Gourmet Nova, fra det schweiziske
flyselskab SAirlines. Af Kommissionens undersøgelser fremgik det, at konkurrenceproblemerne var
begrænset til det britiske togcateringmarked, hvor parterne tilsammen ville få en markedsandel på 85-
95 % efter fusionen. Efter en anmodning fra de britiske myndigheder henviste Kommissionen Compass’
planlagte overtagelse af Rail Gourmet UK til det britiske Office of Fair Trading. Kommissionen
godkendte resten af overtagelsen fra SAirLines, herunder også Rail Gourmet uden for Det Forenede
Kongerige, dele af Gourmet Nova og Restorama. Overtagelsen blev derefter godkendt af de britiske
myndigheder efter en tilbundsgående undersøgelse.

Connex/DNVBVG/JV (163)

275. Den 19. marts henviste Kommissionen et joint venture mellem Connex Verkehr GmbH, som er et
datterselskab i den franske Vivendi-koncern, og Deutsche Nahverkehrsgesellschaft mbH, der udfører
lokal kollektiv transport i Riesa-området (Sachsen, Tyskland). Sagen blev henvist, fordi transaktionens
konkurrencevirkninger var begrænset til lokale markeder i Tyskland. Med dette joint venture ville der
navnlig blive etableret strukturforbindelser mellem det kollektive transportselskab i Hannover og
Connex, der fra sin base på det nærliggende marked i Schaumburg ville være bedst placeret som
konkurrent i Hannover. Den planlagte fusion ville dermed skabe forbindelser mellem nogle af hovedak-
tørerne på et marked, der først for nylig er blevet åbnet for konkurrence fra private virksomheder. Selv
om transportselskaber fra alle lande i Europa teoretisk set kan søge at opnå tilladelse til at drive lokal
kollektiv transport i Tyskland, er det reelt kun selskaber, der allerede er aktive i nærområdet, der har haft
held til at trænge ind på de tidligere monopolmarkeder. De tyske myndigheder, Bundeskartellamt,
godkendte derefter fusionen efter en andenfaseundersøgelse.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (164)

276. Ved beslutning af 24. april 2002 henviste Kommissionen en transaktion gående ud på, at Karl
Nehlsen GmbH & Co. KG, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG og swb AG i fællesskab
overtog Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH, til Bundeskartellamt. Bundeskartellamt havde
anmodet om at få denne overtagelse henvist, da den truede med at skabe dominerende stillinger på de
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regionale markeder for forbrænding af husholdningsaffald og industriaffald i Niedersachsen, Bremen og
Hamburg. Den 17. december nedlagde Bundeskartellamt forbud mod transaktionen, fordi den ville føre
til skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på visse markeder for indsamling, transport og
bortskaffelse af husholdnings- og industriaffald.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital (165)

277. Den 3. juli modtog Kommissionen en anmeldelse efter fusionsforordningen med anmodning om
at godkende, at den dominerende betalings-tv-operatør i Spanien, Sogecable, overtager DTS
Distribuidora de Televisión Digital (Vía Digital), som er den næststørste betalings-tv-operatør i Spanien.
DTS kontrolleres af den spanske virksomhed Grupo Admira Media, der tilhører Telefónica-koncernen.
Sogecable kontrolleres af den spanske mediekoncern Promotora de Informaciones (Prisa) sammen med
Groupe Canal +, der ejes af Vivendi Universal. Den spanske regering anmodede om at få sagen henvist,
fordi fusionen truede med at skabe en dominerende stilling, der ville hæmme konkurrencen på en række
særskilte markeder i Spanien. Kommissionen besluttede at efterkomme denne anmodning, da det af dens
undersøgelser var fremgået, at fusionen truede med at skabe en dominerende stilling på følgende
markeder i Spanien: betalings-tv, køb af eksklusivrettigheder til spillefilm, køb og udnyttelse af
rettigheder til fodbold og andre sportsgrene samt salg af tv-kanaler. Kommissionen undersøgte desuden
transaktionens virkninger på adskillige telekommunikationsmarkeder. Det viste sig, at skabelsen af en
forbindelse mellem de dominerende betalings-tv- og tele-operatører i Spanien risikerede at føre til en
styrkelse af Telefónicas dominerende stilling på en række telekommunikationsmarkeder. Den 29. november
godkendte de spanske myndigheder overtagelsen på en række betingelser. To grupper af konkurrenter, der
udbyder betalings-tv via kabel, har indbragt henvisningsbeslutningen til Retten i Første Instans.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM (166)

278. Denne sag drejede sig om det nederlandske byggeselskab Koninklijke BAM NBM’s overtagelse
af sin konkurrent, Hollandsche Beton Groep (HBG). De nederlandske konkurrencemyndigheder
(Nederlandse Mededingingsautoriteit) anmodede om at få henvist de dele af den planlagte overtagelse,
der berørte Nederlandene, fordi de fandt, at den planlagte fusion truede med at skabe eller styrke en
dominerende stilling på en række markeder i byggesektoren samt på flere markeder for asfaltproduktion i
Nederlandene. Af Kommissionens undersøgelse under førstefasebehandlingen fremgik det, at der kunne
være en sådan risiko på et marked for store byggeprojekter, hvor BAM og HBG står særligt stærkt, samt
på flere regionale asfaltmarkeder. Eftersom konkurrenceproblemerne var begrænset til det nederlandske
marked, fandt Kommissionen, at denne overtagelses konkurrencevirkninger bedst kunne vurderes af de
nederlandske myndigheder. Sagen blev henvist til de nederlandske konkurrencemyndigheder ved
beslutning af 3. september 2002. Samme dag godkendte Kommissionen transaktionen for det belgiske
markeds vedkommende. Den 27. september indbragte parterne henvisningsbeslutningen for Retten i
Første Instans, men opgav denne sag, efter at der var foretaget yderligere undersøgelser, og de
nederlandske myndigheder den 24. oktober havde godkendt transaktionen.

Leroy Merlin/Brico (167)

279. I denne sag var der tale om den franske virksomhed Leroy Merlins overtagelse af den belgiske
Brico-koncerns byggemarkeder i Frankrig, Spanien og Portugal. Både Brico og Leroy Merlin har
specialiseret sig i salg af byggematerialer og byggeartikler i store byggemarkeder. Der var betydelige

¥165∂ Sag COMP/M.2845 af 14.8.2002.
¥166∂ Sag COMP/M.2881 af 3.9.2002.
¥167∂ Sag COMP/M.2898.
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overlap mellem parterne på flere lokale markeder i de tre lande. De franske, spanske og portugisiske
myndigheder anmodede derfor om at få henvist sagen, hvad angår detailmarkedet, fordi de fandt, at den
planlagte fusion truede med at skabe eller styrke en dominerende stilling i distributionsleddet.
Kommissionens undersøgelser under førstefasebehandlingen viste, at der kunne være risiko herfor, hvis
markedet blev defineret som et marked for store byggemarkeder. Eftersom det var nødvendigt at foretage
en konkurrenceanalyse for hvert af de lokale markeder, hvor der kunne opstå problemer, fandt
Kommissionen, at de nationale myndigheder var bedst i stand til at vurdere transaktionens konkurrence-
virkninger. Sagen blev henvist til de tre medlemsstater den 13. december 2002. Hvad angår markedet
for indkøb af byggeartikler, godkendte Kommissionen transaktionen den samme dag, da den ikke havde
påvist nogen konkurrenceproblemer på det marked.

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’électricité du Hainaut (168)

280. En af de seneste sager, Kommissionen har henvist, drejede sig om Electrabel Customer
Solutions’ (ECS) overtagelse af elforsyningen af såkaldt privilegerede kunder fra Intercommunale
d’électricité du Hainaut (IEH), som blev henvist til de belgiske myndigheder. De havde anmodet om at få
sagen henvist, da transaktionen truede med at skabe eller styrke en dominerende stilling på markedet for
elforsyning af privilegerede kunder i Belgien. Desuden pegede de belgiske myndigheder på, at en
henvisning af sagen ville gøre det lettere at træffe en konsekvent afgørelse, da de tidligere på året havde
behandlet fem tilsvarende transaktioner på dette marked. Ifølge den belgiske lovgivning om liberalisering
af elmarkedet må de offentlige forsyningsselskaber — »intercommunales« — ikke levere elektricitet til
privilegerede kunder, samtidig med at de forvalter distributionsnettet. Det fastsættes i lovgivningen, at de
offentlige forsyningsselskaber skal udpege en anden leverandør for at sikre en adskillelse af de to
funktioner og skabe garanti for, at de privilegerede kunder, der ikke har valgt leverandør, fortsat kan få
leveret elektricitet. Alle de offentlige forsyningsselskaber, hvori ECS deltager (»intercommunales
mixtes«), herunder også IEH, har udpeget ECS som den, der skal sikre elforsyningen, hvis ingen anden
gør det. Transaktionen ville derfor resultere i, at der blev overført kunder fra IEH til ECS; som
kompensation til de offentlige elselskaber for tabet af indtægter fra disse kunder har parterne
reorganiseret deres finansielle interesser. Denne overtagelse var derfor anmeldelsespligtig efter EU’s
fusionsforordning. Efter en omfattende markedsundersøgelse, der bekræftede risikoen for, at
transaktionen ville styrke ECS’ dominerende stilling på markedet for elforsyning af privilegerede kunder
i Belgien, og efter at have fastslået, at de tilsagn, parterne havde tilbudt, ikke var tilstrækkelige til at løse
de påviste konkurrenceproblemer, besluttede Kommissionen den 23. december at henvise sagen til de
belgiske myndigheder, især af hensyn til den administrative effektivitet og ud fra ønsket om en
sammenhængende afgørelse.

Sager henvist efter artikel 22, stk. 3

Promatech/Sulzer Textil (169)

281. Efter en fælles henvisning fra konkurrencemyndighederne i Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien,
Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige efter fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, godkendte
Kommissionen, at den italienske fabrikant af vævemaskiner, Promatech SpA, overtager den schweiziske
virksomhed Sulzer Textils tekstilmaskindivision. Den tilbundsgående undersøgelse viste, at
transaktionen ville føre til en dominerende stilling på det vesteuropæiske marked for rapier-
vævemaskiner. For at imødekomme Kommissionens indsigelser tilbød Promatech at afhænde Sulzer
Textils interesser inden for rapier-vævemaskiner i Schio i nærheden af Verona (Italien) og Zuchwil ved

¥168∂ Sag COMP/M.2857 af 23.12.2002.
¥169∂ Sag COMP/M.2698 af 16.4.2002.
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Solothurn (Schweiz). Disse tilsagn fjernede overlappet mellem parterne og eliminerede fuldt ud
Kommissionens indsigelser mod overtagelsen.

GEES/Unison (170)

282. Denne sag drejede sig om en transaktion, hvor GE Engine Services Inc. (GEES), der ejes 100 %
af General Electric Company (GE), ville overtage Unison Industries, en førende amerikansk producent af
tilbehør og kontrolsystemer til flymotorer. Transaktionen blev oprindeligt anmeldt til flere medlemsstater
(Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Østrig og Grækenland), da den ikke
nåede op over de omsætningstærskler, der er fastsat i fusionsforordningens artikel 1. Efter disse
medlemsstaters fælles henvisning af sagen til Kommissionen efter fusionsforordningens artikel 22, stk. 3,
undersøgte Kommissionen sagen og fastslog, at der ikke var noget horisontalt overlap mellem GEES’ og
Unisons aktiviteter. Vurderingen var derfor begrænset til den vertikale integration mellem GE’s og
Unisons forretningsområder. Kommissionen konkluderede imidlertid, at der ikke var risiko for
afskærmning af markedet for motortilbehør, der produceres af Unison, eller markedet for flymotorer. Den
besluttede derfor den 17. april at godkende denne transaktion.

5. Reform af fusionskontrollen

283. Den 11. december vedtog Kommissionen et sæt forslag til en reform af EU’s fusionskontrol.
Forslagene blev fremlagt efter et års høringer og debat om et oplæg til reform — grønbogen (171) om
revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89, den såkaldte fusionsforordning (172). I grønbogen
indkaldte Kommissionen bemærkninger til, hvordan man kunne bringe de retlige rammer om EU’s
fusionskontrol til at fungere mere effektivt og tilpasse den bedre til realiteterne i en stadig mere global
økonomi på baggrund af udvidelsen af EU og den stadig større integration. Fusionsforordningen
fastsætter, at nogle af dens bestemmelser, især dem, der er afgørende for Kommissionens kompetence
inden for fusionskontrol (173), skal tages op til fornyet overvejelse med jævne mellemrum. Siden den blev
vedtaget i 1989, er der foretaget én større ændring af fusionsforordningen, nemlig i 1997 (174). Den
igangværende revision indeholder imidlertid forslag, der omhandler andet og mere end jurisdiktions-
spørgsmål, og bygger på en mere omfattende og fremadskuende gennemgang af, hvordan fusionsfor-
ordningen som helhed har fungeret. Reformpakken omfatter: et forslag til ændring af den nugældende
fusionsforordning, et udkast til meddelelse om vurderingen af horisontale fusioner, der er til offentlig
høring indtil udgangen af marts 2003, og en række »best practice«-henstillinger og andre administrative
tiltag, der har til formål at skabe større åbenhed og forbedre den nuværende arbejdsgang i Generaldirek-
toratet for Konkurrence.

5.1. Reformens mål

284. Revisionsforslagene bygger på Kommissionens erfaringer med anvendelsen af fusionsfor-
ordningen igennem mere end 12 år. De tager sigte på at bringe forordningen til at fungere mere effektivt

¥170∂ Sag COMP/M.2738 af 17.4.2002.
¥171∂ KOM(2001) 745 endelig
¥172∂ EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1; berigtiget i EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13.
¥173∂ I sin beretning af 28. juni 2000 til Rådet om anvendelsen af tærsklerne i fusionsforordningen drog Kommissionen den

konklusion, at meget talte for en revision af de gældende tærskler, således at man bedre kunne få alle fusioner af
fællesskabsinteresse bragt ind under EU’s fusionskontrol. Desuden pegede Kommissionen på en række andre
jurisdiktionsspørgsmål, materielle spørgsmål og procedurespørgsmål, som burde drøftes mere indgående (KOM(2000)
399 endelig af 28.6.2000).

¥174∂ Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1, berigtiget i EFT L 40 af 13.2.1998, s. 17).
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og tage hensyn til de ændringer, der er sket i den forløbne tid, både i relation til stigningen i antallet af
sager, deres stadig mere økonomisk komplicerede karakter og den øgede koncentration i erhvervslivet,
der har skabt behov for stadig mere avancerede økonomiske analyser i Kommissionens begrundede
beslutninger. Den foreslåede reform skal også afhjælpe de mangler, der har vist sig i årenes løb. I den
forbindelse er der taget særlig hensyn til tre nylige domme fra Retten i Første Instans, hvor det forbud,
Kommissionen havde nedlagt i sine beslutninger angående fusionerne Airtours/First Choice, Schneider/
Legrand og Tetra Laval/Sidel, blev omstødt.

285. Formålet med reformen er dels at konsolidere de træk ved EU’s fusionskontrolsystem, der har
gjort det til en succes, dels at sikre, at fusionsforordningen fortsat vil kunne virke som et effektivt middel
til fusionskontrol med de nye udfordringer, som EU står over for, bl.a. i relation til den snarlige
udvidelse.

Reaktionerne på grønbogen

286. Grønbogen lagde op til en bred offentlig høring om en række konkrete idéer til en reform af EU’s
fusionskontrol. De spørgsmål, der blev fokuseret på, drejede sig om jurisdiktion, revision af materielle
regler og fusionskontrolprocedurer. Grønbogen tog dog også fat på en debat om selve systemet og efterlyste
bemærkninger til, hvor effektivt det administrative system generelt virker, herunder de sagsbehandlingsga-
rantier og kontrolmekanismer, der er indbygget i systemet. Desuden ville Kommissionen også gerne høre,
hvad man mente om adgangen til domstolsprøvelse, samtidig med at den slog fast, at ændringer på det felt
falder uden for rammerne af, hvad Kommissionen kan foreslå.

287. Kommissionen modtog omfattende feedback på sin grønbog, idet der indkom over 120 svar. Tæt ved
halvdelen af dem kom fra erhvervslivet (erhvervsorganisationer og individuelle virksomheder), og over
en fjerdedel kom fra advokatfirmaer. Desuden var der også indlæg fra fagforeninger, forbrugerorgani-
sationer og universitetsfolk. Også flere medlemsstater indsendte skriftlige bemærkninger, hvilket også et
par af kandidatlandene gjorde. De fleste gav udtryk for tilfredshed med Kommissionens åbne tilgang til
en eventuel reform af fusionsforordningen, og de overordnede mål, der blev skitseret i grønbogen, vandt
støtte hos langt størsteparten af dem, der reagerede. Et udførligt resumé af reaktionerne på grønbogen
findes på Generaldirektoratet for Konkurrences websted (175).

288. Hvad angår selve systemet, var der i svarene på grønbogen stort set kun ros til EU’s fusionskon-
trolsystem, og der blev navnlig udtrykt tilfredshed med, at fristerne er korte og faste, og at der vedtages
begrundede beslutninger, som offentliggøres. Kun få af svarerne gik ind for, at man opgiver eller
gennemgribende ændrer det nuværende system, eller foreslog en overgang til et system på linje med det
amerikanske. Samtidig var der mange, der udtrykte tvivl angående systemets sagsbehandlingsgarantier
og adgangen til en effektiv domstolsprøvelse af Kommissionens beslutninger i fusionssager.

5.2. Den foreslåede reform

5.2.1. Materielle spørgsmål

Ændring af den materielle test i fusionsforordningen

289. I Kommissionens grønbog blev der lagt op til en debat om fordelene ved det materielle kriterium,
der opstilles i fusionsforordningens artikel 2 (dominanstesten). Kommissionen ville især gerne høre, hvor
effektivt man mente denne test virker sammenlignet med det kriterium angående en »betydelig

¥175∂ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html
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mindskelse af konkurrencen« (den såkaldte SLC-test), der bruges i flere andre jurisdiktioner (navnlig
USA). Der indkom en lang række kommentarer hertil, både for og imod en ændring. Hovedargumentet
hos dem, der gik ind for, at man går over til SLC-testen, er, at denne test i sig selv er bedre egnet til at
tackle alle de ofte meget komplekse konkurrenceproblemer, som fusioner kan give anledning til, og
specielt, at der kan være huller i den nuværende tests rækkevidde.

290. Men på baggrund af sine hidtidige erfaringer drog Kommissionen imidlertid den slutning, at
disse potentielle ulemper ved dominanstesten var overvurderet, og at dominanstesten og SLC-testen i
praksis har givet stort set sammenfaldende resultater, navnlig i EU og USA i de seneste år. Hvis man
bibeholder dominanstesten, vil man også bedre kunne fastholde den retspraksis, som domstolene har
udviklet i årenes løb i deres fortolkende domme, hvilket sikrer en høj grad af retssikkerhed. Men ud fra
hensyn til retssikkerheden og ønsket om at skabe større gennemsigtighed omkring det nugældende
materielle kriterium foreslog Kommissionen, at man afklarer det dominansbegreb, der ligger til grund for
det nuværende materielle kriterium i artikel 2 (gennem en tilføjelse af et nyt stykke i artikel 2 og
yderligere betragtninger i forordningen), således at det slås fast, at kriteriet også gælder, når en fusion har
såkaldte »unilaterale effekter« i oligopolsituationer, hvilket vil fylde et hul, som der er blevet peget på fra
flere sider. Den foreslåede afklaring stemmer helt overens med, hvordan EF-Domstolen har defineret
dominansbegrebet i fusionssager (176), men formålet er at lægge større vægt på fusioners økonomiske
virkninger.

Udkast til meddelelse om vurdering af horisontale fusioner

291. Ud over denne afklaring af anvendelsesområdet for fusionsforordningens artikel 2 har
Kommissionen også udarbejdet et udkast til meddelelse om vurdering af »horisontale« fusioner med det
formål at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed i Kommissionens analyse af fusioner og
dermed større retssikkerhed for alle implicerede. Desuden bebudede Kommissionen, at den agter på et
senere stadium at udsende yderligere retningslinjer om sin fremgangsmåde ved vurderingen af
»vertikale« fusioner og »konglomeratfusioner«.

292. Det første sæt retningslinjer er udarbejdet ud fra ønsket om at opstille solide økonomiske rammer
om vurderingen af fusioner, hvor parterne er aktive udbydere på det samme marked eller potentielle
konkurrenter på dette marked (horisontale fusioner). Der redegøres for, hvordan en fusions virkninger på
et marked skal analyseres, og det belyses bl.a., hvordan Kommissionen vil anvende begrebet kollektiv
dominans. Retningslinjerne omhandler desuden en række særlige faktorer, der kan have en
kompenserende effekt i de tilfælde, hvor det konkluderes, at en fusion kan være skadelig for
konkurrencen — der er bl.a. tale om faktorer som købermagt, let adgang til markedet, at fusionen måske
er det eneste alternativ til den overtagne virksomheds konkurs eller effektivitetsgevinster.

Behandlingen af effektivitetsgevinster

293. Med hensyn til effektivitetsgevinster anføres det i udkastet til meddelelsen, at Kommissionen har
til hensigt at se nøje på enhver påstand om effektivitetsgevinster, der gøres gældende, i sin samlede
vurdering af en fusion, og at den i sidste ende kan beslutte, at fusionen i kraft af de effektivitetsgevinster,
den fører med sig, ikke skaber eller styrker nogen dominerende stilling, der ville hæmme den effektive
konkurrence betydeligt.

¥176∂ Sag T-102/96, Gencor mod Kommissionen, Sml. 1999 II, s. 753, præmis 200.
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294. Dette stemmer overens med de reaktioner, der indkom på grønbogen, hvor der blev peget på, at
det er muligt at anerkende fusionsspecifikke effektivitetsgevinster uden at ændre noget ved den
nuværende formulering af fusionsforordningen. Fusionsforordningens artikel 2, stk. 1, litra b), giver klar
hjemmel hertil ved at fastsætte, at Kommissionen bl.a. skal tage hensyn til »udviklingen i det tekniske
eller økonomiske fremskridt, for så vidt som dette er til fordel for forbrugerne og ikke udgør en hindring
for konkurrencen«.

295. I meddelelsesudkastet anføres det, at påstande om effektivitetsgevinster kun vil blive godtaget,
når Kommissionen med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, at de effektivitetsgevinster, som fusionen vil
generere, vil give den fusionerede enhed større incitament til at deltage aktivt i konkurrencen til gavn for
forbrugerne, og at disse effektivitetsgevinster enten vil opveje enhver skadelig virkning for forbrugerne
eller gøre sådanne virkninger usandsynlige. En forudsætning for, at Kommissionen kan drage en sådan
konklusion, er, at effektivitetsgevinsterne er til direkte fordel for forbrugerne, ligesom de skal være
fusionsspecifikke, betydelige, hurtigt opnåelige og påviselige. Bevisbyrden påhviler parterne, som også
skal dokumentere, at effektivitetsgevinsterne er af en sådan størrelsesorden, at de opvejer de negative
virkninger, fusionen ellers kunne få for konkurrencen. I meddelelsesudkastet anføres det også, at det er
usandsynligt, at effektivitetsgevinster vil kunne accepteres som værende tilstrækkelige til at godkende en
fusion, der resulterer i en monopol- eller monopollignende stilling.

5.3. Reform af fusionskontrolprocessen

296. Som nævnt ovenfor, indebærer reformen ikke alene ændringer i selve fusionsforordningen, men
også en række foranstaltninger, der ikke har lovgivningsmæssig karakter. Disse foranstaltninger skal sikre,
at Kommissionens undersøgelser i fusionssager bliver mere grundige, mere fokuserede og baseret på et
stærkere funderet økonomisk ræsonnement. Det skulle gøre Kommissionens beslutninger i fusionssager
mere velunderbyggede.

5.3.1. Lovgivningsforanstaltninger

Tidsfrister

297. Kommissionen foreslår en række væsentlige ændringer i forordningens bestemmelser om
tidsfrister. For det første foreslås fristen for fusionsparternes afgivelse af tilsagn i fase 1 forlænget fra tre
til fire uger (177). Dermed får man en uge mere til at løse konkurrenceproblemer. Det andet forslag går ud
på, at hvis der afgives tilsagn i fase 2 — medmindre det sker på et tidligt tidspunkt (før den 55. arbejdsdag)
— forlænges fristen med yderligere tre uger for at give tid til en grundig overvejelse af tilsagnene og til at
høre medlemsstaterne. For det tredje foreslås det, at fristen for andenfasebehandlingen skal kunne
forlænges med op til fire uger, når der er behov for en grundig undersøgelse af komplekse sager. En sådan
forlængelse skal kunne udløses af parterne. Det skal dog også kunne ske efter Kommissionens
anmodning (men med parternes samtykke), når Kommissionen finder det nødvendigt. Endelig foreslås
der — via en kommissionsmeddelelse — indført en generel dispensation fra forbuddet mod at
gennemføre en fusion, der endnu ikke er blevet godkendt, i sager, der ikke rejser problemer.

¥177∂ Beregningen af fristerne i fusionsforordningen og gennemførelsesforordningen skal forenkles og gøres mere
gennemskuelig ved, at alle frister herefter udtrykkes i arbejdsdage — hvor hver uge normalt har fem arbejdsdage,
undtagen hvis officielle fridage i Kommissionen indgår i dem.
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Anmeldelsestidspunkt

298. Der foreslås indført et større element af fleksibilitet, hvad angår tidspunktet for indgivelse af
anmeldelse til Kommissionen. Det skal være muligt at anmelde en fusion, inden der er indgået en
bindende aftale. Desuden foreslås det, at den nuværende anmeldelsesfrist på en uge efter indgåelsen af en
sådan aftale ophæves, forudsat at der ikke tages skridt til at gennemføre fusionen. Denne smidiggørelse
skulle give virksomhederne bedre muligheder for at tilrettelægge deres transaktioner uden at skulle
indpasse dem i unødigt stive rammer, og det vil samtidig lette det internationale samarbejde i
fusionssager, navnlig når det drejer sig om at synkronisere undersøgelser foretaget af forskellige
myndigheder.

Øgede undersøgelsesbeføjelser

299. Kommissionen foreslår, at dens undersøgelsesbeføjelser og bestemmelserne om bødepålæg med
få undtagelser afstemmes efter, hvad der er foreslået i den nye gennemførelsesforordning til traktatens
artikel 81 og 82. Det vil gøre det lettere for den at indhente oplysninger til brug for sine undersøgelser og
sætte den i stand til at pålægge større bøder i de tilfælde, hvor en begæring om oplysninger ikke
efterkommes.

300. Det er vigtigt, at Kommissionen får sådanne øgede beføjelser, ikke mindst på baggrund af de høje
beviskrav, der stilles til Kommissionen, især i de sager, hvor den griber ind. Det er dog ikke alle de
beføjelser, der bliver indført i relation til artikel 81 og 82, der foreslås indført i fusionsforordningen —
det gælder især bestemmelserne om ransagninger og sektorundersøgelser.

Enklere og smidigere fordeling af sagerne

301. Et andet af de overordnede mål med reformen var at nå frem til en bedre fordeling af sagerne
mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder på basis af nærhedsprincippet og
samtidig få løst de problemer med parallelle anmeldelser af en fusion til flere nationale konkurrencemyn-
digheder, der stadig består.

302. I grønbogen bragte Kommissionen den tanke på bane, at man giver den enekompetence i alle
fusionssager, hvor fusionen er anmeldelsespligtig i mindst tre medlemsstater (det såkaldte »3 +-forslag«).
Den fandt, at det var en enkel og effektiv måde, hvorpå man kunne få nedbragt antallet af fusioner, der
ville skulle anmeldes i flere lande. Målet om at styrke anvendelsen af nærhedsprincippet ved sagernes
fordeling blev bakket bredt op i reaktionerne på grønbogen. Men resultaterne af den offentlige høring har
imidlertid vist, at det oprindelige forslag kunne give en række ulemper, bl.a. i relation til manglende
retssikkerhed.

303. I lyset af disse reaktioner bestemte Kommissionen sig for, at den ikke ville gå videre med
»3 +-forslaget«, men i stedet foreslå, at man forenkler henvisningsmekanismerne og samtidig gør dem
mere smidige. Kommissionen foreslår for det første en forenkling af kriterierne for henvisning, bl.a. i
retning af større overensstemmelse mellem henvisninger de to veje, og for det andet en mulighed for at
foretage henvisning forud for fusionens anmeldelse. På dette tidlige stadium skal det kun være de
anmeldende parter, der skal kunne tage initiativet, og når de mener, at en henvisning af sagen vil fremme
en effektiv sagsbehandling, skal de før anmeldelsen kunne fremsætte en begrundet anmodning om, at
fusionen henvises den ene eller den anden vej. Anmodningen skal nødvendigvis godkendes af både
Kommissionen og de berørte nationale myndigheder på kort tid, så man undgår en blokering. For det
tredje foreslår Kommissionen, at hvis mindst tre medlemsstater er enige om, at en sag bør henvises til
Kommissionen, skal den anses for at falde ind under Kommissionens enekompetence. Disse ændringer af
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fusionsforordningen skulle suppleres med et sæt vejledende retningslinjer, hvad angår kriterierne for at
træffe beslutning om henvisning af en sag, og de vil blive forelagt Kommissionen til godkendelse.

5.3.2. Ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger

Styrkelse af den økonomiske kompetence i Generaldirektoratet for Konkurrence

304. Kommissionen har til hensigt at oprette en ny stilling som chefkonkurrenceøkonom i Generaldi-
rektoratet for Konkurrence med en stab af den fornødne størrelse. Den nye chefkonkurrenceøkonom skal
bidrage med uafhængigt økonomisk input i beslutningsprocessen og løbende rådgive Kommissionens
sagsbehandlere. Vedkommende skal være en fremtrædende økonom, der midlertidigt udstationeres i
Kommissionen for derved at sikre, at der er tale om en person med fingeren på pulsen inden for industri-
økonomi. Cheføkonomen skal ikke blot inddrages i fusionssager, men også mere generelt medvirke ved
håndhævelsen af konkurrencereglerne, også på statsstøtteområdet.

305. Det er også hensigten at fremskynde Generaldirektoratet for Konkurrences rekruttering af
industriøkonomer og trække mere på ekstern økonomisk ekspertise. Specielt skal der under andenfasebe-
handlingen af fusionssager gøres større brug af uafhængige eksterne økonometriske analyser.

Peer review

306. Et andet tiltag går ud på øget og mere systematisk brug af et »peer review«-panel i andenfasefusi-
onssager. I alle sager, hvor der indledes tilbundsgående undersøgelse, skal der etableres et panel
bestående af erfarne medarbejdere, som skal have til opgave at granske sagsbehandlingsholdets
konklusioner og se på dem med nye øjne på centrale stadier i sagsbehandlingen. Paneldeltagerne skal
udvælges inden for hele generaldirektoratet. Medarbejdere i andre relevante tjenestegrene i
Kommissionen vil blive opfordret til at bidrage. Med henblik herpå er det hensigten at oprette et nyt
kontor, der skal danne det nødvendige organisatoriske grundlag for, at disse paneler kan komme til at
fungere som et reelt og effektivt middel til at tjekke sagsbehandlernes foreløbige konklusioner. Det er
desuden meningen, at dette panelsystem skal sættes ind overalt i generaldirektoratet og således bidrage til
beslutningsprocessen i Kommissionen både på kartelområdet og på statsstøtteområdet.

Nye retningslinjer for god sagsbehandlingspraksis

307. Kommissionen har også bebudet sine intentioner om at ændre sine interne regler, således at der
gives aktindsigt i Kommissionens sagsakter på et tidligere tidspunkt, end der for øjeblikket er mulighed
for. For det første vil fusionsparterne få fuld aktindsigt kort efter indledningen af en tilbundsgående
undersøgelse (dvs. når der er vedtaget en beslutning efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)).
For det andet vil den sikre, at fusionsparterne under hele sagsbehandlingen kan få indsigt i de
væsentligste udtalelser fra tredjemand, der går imod parternes synspunkter — naturligvis under fuld
hensyntagen til berettigede krav om beskyttelse af fortrolige oplysninger. Det vil gøre sagsbehandlingen
endnu mere gennemsigtig og give parterne mulighed for at anfægte sådanne udtalelser tidligt i
sagsbehandlingen og ikke som i dag, hvor de først har mulighed for det, når de har fået tilsendt en
klagepunktsmeddelelse.

308. Det foreslås også at åbne mulighed for en konfrontation mellem fusionsparterne og tredjeparter,
der har gjort indsigelser, på et møde, der ideelt bør afholdes, inden der udsendes en klagepunktsmed-
delelse. Derigennem vil man på et tidligere tidspunkt kunne få konfronteret de modstridende argumenter
angående den pågældende fusions virkninger, hvilket kan bidrage til større klarhed ved udarbejdelsen af
klagepunktsmeddelelsen.
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309. Kommissionen har desuden intentioner om at indføre flere elementer af disciplin og
gennemsigtighed ved at give fusionsparterne mulighed for at deltage i såkaldte »statusmøder« med
Kommissionen på afgørende stadier i sagsbehandlingen. Formålet er at sikre, at fusionsparterne hele
tiden holdes underrettet om udviklingen i undersøgelserne og får mulighed for at drøfte sagen med
ledende embedsmænd i Kommissionen.

310. Nogle af disse ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger er indeholdt i et udkast til et sæt regler
om god praksis, som vil blive sendt til høring, inden de vedtages endeligt. Der er tale om retningslinjer
for den daglige behandling af fusionssager i Generaldirektoratet for Konkurrence såvel som
Kommissionens relationer med fusionsparter og tredjeparter, og de skal navnlig dreje sig om tidspunkter
for møder, gennemsigtighed, kontakter i fasen forud for anmeldelse samt sagsbehandlingsgarantier.
Udkastet hertil er sat til høring på Generaldirektoratet for Konkurrences websted.

Styrkelse af høringskonsulentens rolle

311. I reformen indgår tillige en styrkelse af høringskonsulentens rolle. Det er meningen, at hørings-
konsulenterne skal udstyres med de ressourcer, herunder medarbejdere i kategori A, der er nødvendige
for, at de kan varetage alle deres opgaver. En sådan styrkelse af høringskonsulentens rolle var et af de
tiltag, som generelt blev efterlyst i reaktionerne på grønbogen.

Inddragelse af forbrugerne og andre interesserede tredjeparter

312. Andre forslag drejer sig om at indføre en forbindelseskonsulent for forbrugerne, der skal lette og
fremme inddragelsen af forbrugerorganisationer, som ofte ikke råder over så store ressourcer. Formålet er
her at sikre, at forbrugernes røst høres bedre. For selv om fusionskontrollens endelige mål er at beskytte
forbrugernes velfærd, giver forbrugerne og deres organisationer sjældent over for Kommissionen udtryk
for deres synspunkter om, hvilke virkninger konkrete fusioner kan ventes at få.

313. Kommissionen har også til hensigt at tilpasse fusionsanmeldelsesskemaet med indføjelsen af en
påmindelse til virksomhederne om, at de skal overholde deres forpligtelser efter national ret og EU-ret
med hensyn til høring af medarbejderrepræsentanter.

Styrkelse af det rådgivende udvalg

314. Det er endvidere meningen, at Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksom-
hedsovertagelser (der består af konkurrenceeksperter fra medlemsstaterne) skal inddrages mere. Dette
udvalg spiller en vigtig rolle, fordi det giver en ekstern kontrol af Kommissionens undersøgelser, navnlig
hen imod slutningen af andenfasebehandlingen. Alle ændringer i udvalgets rolle er naturligvis et internt
anliggende for udvalget selv, men Kommissionen har foreslået, at den nationale »ordstyrer« kunne
inddrages tættere i fusionsundersøgelserne, så snart der er indledt andenfasebehandling. Udvalget kunne
også overveje at udpege »debattører« til støtte for ordstyreren i dennes arbejde, der f.eks. kunne granske
særlige aspekter i undersøgelserne mere indgående. Kommissionen kunne fremme en sådan udvikling
ved på et tidligt stadium i sagsbehandlingen at åbne op for en kommunikation med ordstyreren og
debattørerne og sikre, at de omgående får de relevante oplysninger. Den forlængelse af fristen for
andenfasebehandlingen, der er foreslået med henblik på en ordentlig gennemgang af tilsagn (se ovenfor),
skulle også gøre det lettere at få inddraget udvalget tættere i arbejdet.
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Bedre styring af sagerne

315. Endelig har Kommissionen også til hensigt at træffe en række praktiske foranstaltninger for at
forbedre den måde, hvorpå sagsbehandlingen foregår, navnlig på baggrund af den betydelige bevisbyrde,
der påhviler Kommissionen i de sager, hvor den har til hensigt at skride ind. Det må navnlig sikres, at der
er tilstrækkelige ressourcer til at behandle alle fusionssagerne, at sagsbehandlerholdene er tilstrækkeligt
store og har den fornødne ekspertise til at gennemføre de tilbundsgående undersøgelser. Desuden må
man også tilgodese de store krav, der må stilles til kvaliteten af det bevismateriale, som Kommissionens
beslutninger støttes på.

Domstolsprøvelse

316. Kommissionen har også tilkendegivet, at den vil fortsætte med at presse på for en hurtig domstol-
sprøvelse af dens beslutninger i fusionssager. Den hurtige procedure, Retten i Første Instans har indført,
er allerede udtryk for et betydeligt fremskridt og viser, at det er muligt at få en sag prøvet relativt hurtigt
— et tydeligt eksempel herpå var Rettens hurtige afgørelse i appelsagerne Schneider/Legrand og Tetra
Laval/Sidel.

317. Sideløbende med drøftelserne i Ministerrådet om revisionen af fusionsforordningen vil
Kommissionen sammen med medlemsstaterne udforske de forskellige muligheder, der findes for at
fremskynde domstolenes behandling af fusionssager. Kommissionen vil også videreføre sine kontakter
med EF-Domstolen og Retten i Første Instans om disse spørgsmål.

6. Internationalt samarbejde

6.1. Det Internationale Konkurrencenet (ICN)

318. Kommissionen har deltaget aktivt i ICN’s arbejdsgruppe om fusionskontrol i en multijurisdikti-
onskontekst, siden den blev oprettet i slutningen af 2001. Arbejdsgruppen har arbejdet i tre forskellige
undergrupper — en om undersøgelsesteknikker i fusionssager, en om analyserammerne i fusionskon-
trollen og en om anmeldelser og procedurer i fusionskontrollen. Flere private organisationer og personer
bidrager til arbejdet i undergrupperne. Kommissionen er aktiv deltager i alle tre undergrupper.

Undergruppen om anmeldelser og procedurer

319. Formålet med arbejdet i denne undergruppe er at fremme effektiviteten i hver enkelt jurisdiktion,
at lette konvergensen og at mindske de offentlige og private byrder ved fusionskontrol i en multijurisdik-
tionskontekst. I samarbejde med rådgivere fra den private sektor har undergruppen sammenstillet en
oversigt over gældende fusionskontrollovgivning og er i gang med at indsamle oplysninger angående
omkostninger og byrder ved fusionskontrol. Undergruppen har desuden opstillet et sæt retningslinjer for
anmeldelse og behandling af fusioner, der blev godkendt på ICN’s første årskonference, der fandt sted i
Napoli i oktober 2002.

320. Det er desuden meningen, at disse retningslinjer skal indgå i et omfattende sæt anbefalinger
(»recommended practices«). Arbejdet hermed er allerede påbegyndt, og der er udarbejdet anbefalinger
om tre emner — 1) tilstrækkelig tilknytning mellem fusionens virkninger og den jurisdiktion, der
behandler den, 2) klare og objektive anmeldelsestærskler og 3) anmeldelsestidspunkt — som blev
godkendt på ICN-samlingen. Yderligere anbefalinger er under udarbejdelse til fremlæggelse på ICN’s
anden årskonference i 2003.
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Undergruppen om undersøgelsesteknikker

321. I denne undergruppe fokuseres der på udvikling af de bedste sagsbehandlingsmetoder, navnlig
a) metoder til indsamling af pålideligt materiale, b) effektiv planlægning af fusionsundersøgelsen og
c) brug af økonomer/evaluering af økonomiske data. Ifølge arbejdsprogrammet for det kommende år skal
der udarbejdes et kompendium om undersøgelsesteknikker (»Investigative Techniques Compendium«)
med en samling af eksempler på undersøgelsesværktøjer fra forskellige jurisdiktioner.

322. Undergruppen holdt den 21. og 22. november 2002 en todages international fusionskonference i
Washington DC for jurister og økonomer. Konferencen bestod af flere paneler/workshopper om de
værktøjer, der benyttes i forskellige jurisdiktioner, samt om økonomernes rolle i behandlingen af
fusionssager og mulighederne for at fremme det internationale samarbejde i fusionssager.

Undergruppen om analyserammer

323. Denne undergruppe beskæftiger sig med de generelle analyserammer i behandlingen af
fusionssager, bl.a. de materielle kriterier for analysering af fusioner og anvendelsen af dem. Man er i
gang med at indsamle oplysninger om de materielle kriterier, der benyttes i hver af jurisdiktionerne,
herunder retningslinjer for deres anvendelse og andet fortolkningsmateriale. Der er desuden gennemført
en grundig undersøgelse af forskellige kriteriers virkninger i fire forskellige jurisdiktioner (Australien,
Sydafrika, Tyskland og USA).

324. Undergruppen har indtil nu udarbejdet et udførligt papir om de overordnede mål for fusionskon-
trollen. Desuden har den opstillet en detaljeret arbejdsplan for året efter den første årskonference.
Arbejdsplanen består af fire projekter: 1) en analyse af fusionsretningslinjer i hele verden, 2) en analyse
af behandlingen af effektivitetsgevinster i hele verden, 3) en sammenligning mellem dominanstesten og
SLC-testen og 4) en analyse af andre aspekter ved fusionsevaluering end de konkurrencemæssige. Det er
de førstnævnte to projekter, der prioriteres højest.

6.2. EU’s og USA’s fælles arbejdsgruppe

325. Efter en aftale mellem den amerikanske Assistant Attorney-General Charles James, FTC-
formand Timothy Muris og kommissær Mario Monti på det bilaterale møde mellem EU og USA i
Washington den 24. september 2001 om, at arbejdet i den eksisterende fælles arbejdsgruppe på fusions-
området skulle udvides og intensiveres, enedes Generaldirektoratet for Konkurrence og de amerikanske
myndigheder om, at arbejdsgruppen skulle have en række undergrupper (178). Den ene undergruppe har
arbejdet med procedurespørgsmål, de to andre med materielle spørgsmål (den ene med konglomerale
aspekter ved fusioner og den anden med effektivitetsgevinsters rolle i analysen af fusionssager).

326. Undergrupperne har indtil nu afsluttet arbejdet angående procedurespørgsmål og konglomerale
aspekter. I alle undergrupperne er der afholdt en række videokonferencer med indlæg og drøftelser om
EU’s og USA’s tilgang og erfaringerne fra behandlingen af fusionssager. De implicerede embedsmænd
besøgte også hinanden i april (møder i Bruxelles i proceduregruppen) og i maj (møder i Washington i
konglomeratgruppen). I juli 2002 aflagde konglomeratgruppen rapport på det bilaterale møde mellem
Assistant Attorney-General Charles James, FTC-formand Timothy Muris og kommissær Mario Monti i
Bruxelles. Selv om der stadigvæk er visse forskelle i synet på konglomeratfusioner og på den vægt, der

¥178∂ Den fælles arbejdsgruppe blev oprindeligt oprettet i 1999 og beskæftigede sig indtil september 2001 primært med at
drøfte EU’s og USA’s respektive tilgang til tilsagn i fusionssager. Det viste sig at give meget konstruktive resultater for
alle tre implicerede myndigheder.
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lægges på dem, er det klart, at disse drøftelser har bidraget til en langt bedre gensidig forståelse af,
hvordan man griber tingene an på hver side. Undergruppen angående effektivitetsgevinster har endnu
ikke afsluttet sit arbejde.

Retningslinjer for samarbejdet mellem EU og USA i fusionssager

327. Den 30. oktober udsendte kommissær Mario Monti sammen med sine amerikanske modparter,
FTC-formand Timothy Muris og Assistant Attorney-General Charles James, et sæt retningslinjer for
samarbejdet om behandlingen af fusioner, der kræver godkendelse på begge sider af Atlanten, for derved
at begrænse risikoen for divergerende udfald og fremme det gode forhold, der har udviklet sig igennem
det sidste årti (179). De bygger på drøftelserne i den fælles arbejdsgruppes undergruppe om procedure-
spørgsmål mellem erfarne embedsmænd fra alle tre myndigheder, der har set indgående på, hvordan man
bedst kan øge effektiviteten i samarbejdet mellem EU og USA i fusionssager.

328. Med disse retningslinjer er der indført et mere struktureret grundlag for samarbejdet om
individuelle fusionssager. Det anerkendes, at dette samarbejde er mest effektivt, når timingen af arbejdet
på de to sider er nogenlunde parallel. Fusionerende virksomheder vil derfor få mulighed for et møde med
myndighederne på et tidligere stadium for at drøfte spørgsmål om tidsplaner. Virksomhederne tilskyndes
også til at åbne mulighed for, at myndighederne udveksler oplysninger, de har givet under
sagsbehandlingen, og eventuelt tillade, at EU og USA indhenter udtalelser i fællesskab. Desuden peges
der i retningslinjerne på centrale stadier i EU’s og USA’s sagsbehandling, hvor det kan være hensigts-
mæssigt med direkte kontakter mellem ledende embedsmænd på begge sider.

¥179∂ Kommissionen har arbejdet nært sammen med sine amerikanske modparter, det amerikanske justitsministeriums
Antitrust Division og den amerikanske Federal Trade Commission, siden EU’s fusionsforordning trådte i kraft i 1990.
Samarbejdet fik fast grund under fødderne med indgåelsen af aftalen mellem EU og USA om håndhævelse af
konkurrencereglerne i 1991. Der har været et særlig tæt samarbejde mellem EU og USA angående mange af de store
grænseoverskridende fusioner, der skal behandles i begge jurisdiktioner. De indbyrdes kontakter har mindsket risikoen
for divergerende udfald og bidraget til en stigende grad af konvergens i de materielle analyser. 
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B — Statistik           
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Sagernes fordeling på fusionstype (1993-2002)

Aftalt overtagelse 
8 %

Joint venture/ 
fælles kontrol   

45 %

Overtagelse 
af majoritet 

41 %

Diverse
6 %
KONK. BERETN. 2002



XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG 91
III — STATSSTØTTE

A — Generel politik

329. Kontrollen med statsstøtte er centreret om de konkurrencemæssige virkninger af støtte, som
medlemsstaterne giver til virksomhederne. Målet er at sikre, at offentlige indgreb ikke lægger hindringer
i vejen for et velfungerende indre marked eller skader EU-virksomheders konkurrenceevne, samt at
fremme strukturreformer. Man er særligt opmærksom på at sikre, at de gunstige virkninger af liberali-
seringen ikke udhules af statsstøtte. I overensstemmelse med Det Europæiske Råds politiske
målsætninger skal medlemsstaterne fortsætte deres bestræbelser for at sænke støtteniveauet i forhold til
BNP og omlægge støtten i retning af horisontale målsætninger af fællesskabsinteresse, som styrkelse af
den økonomiske og sociale samhørighed, beskæftigelsen, miljøbeskyttelse, styrkelse af forskning og
udvikling og styrkelse af små og mellemstore virksomheder. Støttebeløbet skal fortsat stå i forhold til det
mål, man søger at nå.

330. Der føres kontrol med statsstøtte ved at anvende lovgivningsinstrumenter. De kan have form af
lovgivning, der er bindende for såvel Kommissionen som medlemsstaterne, eller blød lovgivning, der
kun er bindende for Kommissionen, som f.eks. retningslinjer, rammebestemmelser eller meddelelser. I
forordninger defineres procedurerne for anmeldelse og vurdering af støtte og fritagelser for anmeldel-
seskravet for visse uproblematiske former for støtte. Der findes desuden en række specifikke tekster, som
fastsætter statsstøttereglerne for bestemte sektorer (f.eks. skibsbygningsindustrien). I de bløde lovtekster
søger man at afklare de retlige forhold på statsstøtteområdet og forklare, hvilke kriterier Kommissionen
anvender ved sine vurderinger af de enkelte sager.

331. Kommissionen fører desuden kontrol med, at medlemsstaterne sørger for, at ulovlig statsstøtte
bliver betalt tilbage, og med støtte, der er fritaget for anmeldelse. Denne kontrol vil gradvis blive udvidet
til at omfatte alle statsstøttebeslutninger, der indeholder betingelser, som medlemsstaterne skal
overholde.

1. Modernisering af statsstøttekontrollen

1.1. Generel fremgangsmåde

332. Der er gjort væsentlige fremskridt med en gennemgribende reform af statsstøttereglerne på såvel
det procedure- som det indholdsmæssige plan. Reformen skal afsluttes inden udvidelsen, så de nye regler
kan anvendes på alle 25 lande senest fra og med den dato, hvor den første udvidelse er en realitet.

333. Et af hovedformålene med denne reformpakke er at strømline procedurerne og at gøre processen
med undersøgelse af statsstøtte fri for unødige proceduremæssige besværligheder. Dermed skulle man
kunne træffe hurtige beslutninger i de fleste sager og bruge størstedelen af ressourcerne på de mest
omstridte spørgsmål på statsstøtteområdet. Med reformen håber man samtidig at kunne forbedre
samarbejdet med medlemsstaterne væsentligt ved at skabe større forståelse for statsstøttespørgsmål hos
de regionale, lokale og nationale myndigheder samt i de nationale retssystemer.

334. Desuden vil man bestræbe sig for at anskue statsstøttekontrol i et bredere perspektiv som bidrag til
at skabe et endnu bedre indre marked og til at modernisere den europæiske industri for at styrke dens
KONK. BERETN. 2002



92 XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG
konkurrenceevne på længere sigt. Reformprocessen skulle munde ud i enkle, forudsigelige og
gennemsigtige procedurer og sunde økonomiske kriterier for gennemførelse af statsstøtteforanstaltninger.

1.2. Gennemsigtighed

335. På et tæt sammenknyttet marked som det indre marked er det indlysende, at den fælles
målsætning om at modernisere økonomien kun kan opfyldes gennem samlet handling og udveksling af
oplysninger om bedste praksis. De basale redskaber til denne form for udveksling af oplysninger er
statsstøtteregisteret og resultattavlen for statsstøtte. Begge instrumenter er blevet udviklet yderligere,
siden de først blev taget i brug i 2001.

1.3. Udvikling af statistiske redskaber

336. Medlemsstaterne afgiver i øjeblikket detaljerede oplysninger om statsstøtte gennem en række
årsberetninger om og statistikker over statsstøtteordninger. De regler, der gælder for denne forpligtelse
(Kommissionens brev til medlemsstaterne), er ved at blive ændret. Der vil blive indført en forenklet form
for rapportering efter drøftelser med medlemsstaterne.

337. Medlemsstaterne skal tilskyndes til at overholde deres rapporteringsforpligtelse fuldt ud, for at
man dermed kan gøre statsstøtten mere gennemsigtig og få et bedre overblik over, hvor der er behov for
eller ønsker om at forbedre statsstøttekontrollen.

1.4. Resultattavlen for statsstøtte

338. Et af hovedmålene med resultattavlen for statsstøtte er at føre kontrol med medlemsstaternes
overholdelse af deres tilsagn på Det Europæiske Råds møde i Stockholm og Barcelona om at mindske
den samlede statsstøtte og omlægge den mod horisontale mål af fælles interesse, såsom forskning og
udvikling og små og mellemstore virksomheder.

339. Kvaliteten af resultattavlen for statsstøtte afhænger i vid udstrækning igen af de oplysninger, som
Kommissionens tjenestegrene modtager fra medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør tilskyndes til også at
bruge resultattavlen som et forum, hvor man kan drøfte forskellig praksis på statsstøtteområdet og finde
frem til de bedste fremgangsmåder. Kommissionen ser sig selv som formidler i denne proces og ikke som
kontrollør. I denne forbindelse er det måske værd at bemærke, at ca. 80 % af de anmeldte støttesager
godkendes, uden at der indledes en formel undersøgelsesprocedure, mens der foretages en formel
undersøgelse i 5 % af sagerne, og medlemsstaterne trækker ca. 15 % af anmeldelserne tilbage. Mere
omfattende oplysninger fra medlemsstaterne kunne være medvirkende til at forbedre disse resultater
endnu mere.

340. Meget af det materiale, der tidligere blev offentliggjort i oversigten over statsstøtte, er nu
integreret i resultattavlen, der offentliggøres i en forårs- og en efterårsudgave. Forårsudgaven indeholder
de tal, man har modtaget fra medlemsstaterne om foregående år, mens efterårsudgaven analyserer de
modtagne oplysninger grundigere i lyset af målsætningerne i henhold til Det Europæiske Råds
konklusioner om statsstøtte. I en særlig udgave af resultattavlen, der blev offentliggjort på Kommissionens
websted den 28. november 2002, analyseres situationen i kandidatlandene, som forbereder deres tiltrædelse
af EU.
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1.5. Revision af de nugældende rammebestemmelser og retningslinjer

1.5.1. Multisektorale rammebestemmelser

341. Efter høringer af medlemsstaterne blev der i 2002 vedtaget et nyt sæt multisektorale rammebe-
stemmelser for store regionale støtteprojekter (180). Imidlertid er ikrafttrædelsen af hovedparten af
rammebestemmelserne udsat til den 1. januar 2004. De nye rammebestemmelser udgør et langt klarere
regelsæt for evaluering af statsstøtte til store regionale investeringsprojekter, og samtidig fjerner de
behovet for forudgående anmeldelse af en lang række støtteprojekter, når støtten blot er ydet som led i en
godkendt regional støtteordning. Samtidig samler rammebestemmelserne de forskellige tekster, der
tidligere gjaldt for sektorer som stål, kunstfibre og automobiler, i én enkelt konsolideret udgave. Som det
meddeles i rammebestemmelserne, er man begyndt at udpege sektorer, der lider under strukturproblemer,
og som bør underlægges strengere statsstøtteregler.

1.5.2. Forskning og udvikling

342. Kommissionen har også for nylig foretaget en revision af EF-rammebestemmelserne for
statsstøtte til forskning og udvikling (181). Med henblik herpå udsendte Kommissionen en åben invitation
til medlemsstaterne og interesserede parter om at fremsætte bemærkninger om deres erfaringer med de
nugældende rammebestemmelser og behovet for ændringer. Efter at have analyseret disse bemærkninger
konkluderede Kommissionen, at de nugældende regler ikke var til hinder for, at man kunne nå det mål,
der blev sat på Det Europæiske Råds møde i Barcelona, om, at de samlede udgifter til forskning og
udvikling og innovation i EU skulle øges, så de i 2010 når op på 3 % af BNP, mens to tredjedele af disse
investeringer kommer fra den private sektor. Kommissionen besluttede derfor at forlænge gyldigheden af
de hidtidige rammebestemmelser indtil udgangen af 2005 og vil på dette tidspunkt gennemgå dem i lyset
af det fremskridt, der er gjort med at opfylde målsætningerne fra Barcelona, samt på grundlag af den
løbende analyse af effektiviteten af de forskellige former for offentlige forsknings- og udviklingsforan-
staltninger og benchmarkningen af den nationale forsknings- og udviklingspolitik.

1.5.3. Beskæftigelsesstøtte

343. Den 6. november vedtog Kommissionen en forordning om beskæftigelsesstøtte (182), som skal
styrke medlemsstaternes beskæftigelsesfremmende initiativer. I denne nye forordning får medlems-
staterne mulighed for at yde støtte til jobskabelse og rekruttering af dårligt stillede og handicappede
arbejdstagere uden først at skulle indhente Kommissionens tilladelse. For langtidsledige og andre dårligt
stillede arbejdstagere kan medlemsstaterne overtage op til 50 % af det første års lønomkostninger og
obligatoriske socialsikringsbidrag. Er der tale om handicappede, kan medlemsstaterne endog overtage
60 % af disse omkostninger.

344. Forordningen skal fremskynde gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger ved at fjerne kravet om, at alle foranstaltninger, der træffes for at gennemføre
forordningen, skal anmeldes til Kommissionen. De dækker de to mest udbredte former for beskæftigel-
sesstøtte, nemlig støtte til oprettelse af nye arbejdspladser og støtte til rekruttering af dårligt stillede og
handicappede arbejdstagere. Andre former for støtte er ikke forbudt, men skal anmeldes.

¥180∂ Meddelelse fra Kommissionen — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter
(EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8).

¥181∂ EFT C 111 af 8.5.2002, s. 3.
¥182∂ EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3.
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345. Initiativet er i overensstemmelse med konklusionerne fra en række af Det Europæiske Råds
møder, hvor man opfordrer til at gå væk fra at støtte enkelte virksomheder eller sektorer og i stedet støtte
horisontale mål af fælles interesse. Den giver medlemsstaterne større fleksibilitet til at udarbejde og
gennemføre foranstaltninger til styrkelse af beskæftigelsen og dermed medvirke til at nå de beskæfti-
gelsesmål, der blev sat på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i 2000.

346. Reglerne for beskæftigelsesstøtte er i vid udstrækning afstemt med reglerne for SMV/
regionalstøtte (183), dog ikke med hensyn til hvor længe arbejdspladserne skal bevares. I reglerne
begrænses kravet om bevarelse af arbejdspladserne til tre år og to år for SMV’er. På dette punkt adskiller
forordningen sig fra forordningen om støtte til SMV/regionalstøtte, da det blev klart, at kravet om at
opretholde arbejdspladserne i fem år var for strengt, især for SMV’er, hvor der er behov for større
fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

1.5.4. Kul og stål (EKSF-traktaten)

347. For kul- og stålsektoren har Kommissionen vedtaget en meddelelse, der klarlægger visse aspekter
af behandlingen af konkurrencesager, herunder anvendelsen af statsstøtteprocedurerne efter EKSF-
traktatens udløb den 23. juli 2002 (184).

348. Hvad angår stål, besluttede Kommissionen at fortsætte sin hårde linje over for støtte i sektoren ved
at opretholde forbuddet mod regional investeringsstøtte (185) og rednings- og omstruktureringsstøtte (186).

349. Rådet vedtog den 23. juli forordning (EF) nr. 1407/2002 (187) om statsstøtte til kulindustrien efter
EKSF-traktatens udløb, hvori man samtidig tilskynder til fortsatte bestræbelser for at omstrukturere og
modernisere den europæiske kulproduktion for at garantere en grundlæggende energiforsyning i EU.

1.5.5. SMV

350. Efter at have ændret den definition af »små og mellemstore virksomheder« (188), som den bruger i
en række sammenhænge, vil Kommissionen foreslå en ændring af de nuværende gruppefritagelser for
SMV’er og for uddannelsesstøtte for at nå frem til en ny definition. Samtidig vil Kommissionen overveje
at udvide anvendelsesområdet for gruppefritagelsen for SMV’er til også at omfatte forskning og
udvikling. Denne ændring vil være på dagsordenen i 2003.

1.5.6. Statsstøtte og skattepolitik

351. Efter at man sammen med Økofin-Rådet havde vedtaget adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning,
lagde man i år særlig vægt på sager om statsstøtte i form af forskellige former for skatteforanstaltninger.
Kommissionen anvendte sin meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger
vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (189) og indledte den 11. juli 2001 en omfattende

¥183∂ EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33-42.
¥184∂ Kommissionens meddelelse om visse aspekter ved behandlingen af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb, punkt

18-21 (EFT C 152 af 26.6.2002, s. 5).
¥185∂ Meddelelse fra Kommissionen — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter,

punkt 27 (EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8).
¥186∂ Meddelelse fra Kommissionen — Støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien (EFT C 70 af

19.3.2002, s. 21).
¥187∂ EFT L 205 af 2.8.2002, s. 1.
¥188∂ EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4-9.
¥189∂ EFT C 384 af 17.11.1998, s. 3.
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undersøgelse af forskellige skatteforanstaltninger i medlemsstaterne (190). En række sager blev afsluttet
inden udgangen af 2002, og medlemsstaterne skal nu enten ændre eller ophæve foranstaltningerne. Desuden
klarlagde Kommissionen i forbindelse med drøftelserne om forslaget til energidirektivet, hvordan statsstøt-
tereglerne anvendes på skatteforanstaltninger i relation til energiprodukter og elektricitet.

1.5.7. Dårligt stillede byområder

352. Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til virksomheder i dårligt stillede byområder
er blevet ophævet. Støttesager, der vedrører dette problem eller genrejsningsproblemer i andre områder,
behandles i øjeblikket individuelt med henblik på en eventuel godkendelse i medfør af traktatens
artikel 87, stk. 3, litra c), uden at overtræde andre statsstøtteregler, som f.eks. reglerne for regionalstøtte.
Dermed skulle Kommissionen få mulighed for at indhente den nødvendige erfaring for at afgøre, om der
er behov for nye regler.

2. Udvidelsen (191)

353. Forhandlingerne er afsluttet med held, og kapitlerne om konkurrence er lukket med ti
kandidatlande. De fortsætter med de to resterende kandidatlande. Med Tyrkiet har man indledt en
analytisk gennemgang af den tyrkiske konkurrencelovgivning.

354. Det skal påpeges, at kandidatlandene under det gamle økonomiske system så forholdsvis
afslappet på statsstøtte. Allerede med Europaaftalerne blev de anmodet om at tilpasse deres lovgivning til
de gældende regler i EU. Selv om de fleste kandidatlande har iværksat en række lovgivningsmæssige
bestræbelser, har de samtidig søgt at tiltrække udenlandske investeringer gennem en række incitamenter,
som afgjort kunne betegnes som statsstøtte i henhold til traktatens artikel 86 og 87.

355. Et af hovedformålene med forhandlingerne har været at gøre disse incitamenter forenelige med
de gældende statsstøtteregler fra og med tiltrædelsen for at undgå større fordrejninger af konkurrencen.

B — Støttebegrebet

1. Støttens oprindelse

356. I sin Stardust-afgørelse bekræftede Domstolen (192) igen, at økonomisk støtte skal gives med
offentlige midler for at kunne blive betragtet som statsstøtte. Det er ikke tilstrækkeligt, at det er en
offentlig virksomhed, der tildeler støtten. Det afgørende spørgsmål vil være, om staten har kontrol og
faktisk udøver denne kontrol over den virksomhed, der udbetaler midlerne. Medmindre dette kan bevises,
kan den økonomiske støtte ikke tilskrives staten og udgør derfor ikke statsstøtte.

357. Efter at have modtaget klager besluttede Kommissionen at undersøge visse aspekter af en
foranstaltning, de tyske myndigheder havde iværksat for at tilskynde elproducenter til at benytte
vedvarende energikilder (193). I henhold til denne foranstaltning er eldistributørerne forpligtet til at

¥190∂ IP/01/982.
¥191∂ Jf. separat kapitel nedenfor.
¥192∂ Sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen (2002), ECR I-4397.
¥193∂ Sag NN 27/2000 af 22.5.2002.
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forbinde deres net med anlæg til produktion af grøn elektricitet. Ud over denne tilslutningsforpligtelse
skal de aftage den pågældende elektricitet til en højere pris end markedsprisen.

358. Kommissionen fastslog, at foranstaltningen i modsætning til klagernes påstand ikke indeholdt
noget støtteelement. Den giver ganske vist en økonomisk fordel til virksomheder, der producerer
elektricitet med vedvarende energikilder, men den er ikke finansieret med statsmidler. Det er uden
betydning, at distributørerne, hvoraf nogle er offentlige virksomheder, pålægges en aftagelsesforpligtelse
til en fastsat pris, eftersom alle distributører, uanset deres juridiske status, er underlagt samme
forpligtelser. Denne sag er første tilfælde af anvendelse af retspraksis fra Preussen Elektra-sagen (194) på
en gruppe offentlige operatører.

359. I en sag om omkostninger ved overgang til fri konkurrence (195) indførte den britiske regering en
afgift for slutbrugere af elektricitet. Denne afgift blev betalt direkte til elselskabet, altså uden at et centralt
organ opkrævede afgiften og fordelte indtægterne. Afgiften skulle udligne ekstraomkostningerne ved
langfristede forsyningskontrakter med priser, der faktisk eller muligvis lå over markedsprisen.
Kommissionen fulgte igen retspraksis fra Preussen Electra-sagen (196) og fastslog, at afgiften ikke berørte
offentlige midler, og at der derfor ikke var tale om statsstøtte.

2. Fordele for en eller flere virksomheder

360. Kommissionen indledte i 2002 formel undersøgelsesprocedure i seks sager om overførsler af
kapital og aktiver til Landesbanker i Tyskland (Landesbank Berlin, Landesbank Schleswig-Holstein,
Hamburgische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thüringen og Bayerische
Landesbank). Da proceduren i sagen Landesbank Berlin kunne få betydning for undersøgelsen af
omstruktureringsstøtte til Bankgesellschaft Berlin, som Landesbank Berlin tilhører, blev denne
procedure indledt allerede i juli 2002. De øvrige fem sager blev indledt i november 2002.

361. I løbet af 1990’erne havde Landesbankerne fra deres aktionærer, de forskellige tyske delstater,
modtaget kapital i form af overførsler af aktiver, f.eks. realkreditinstitutter. Disse overførsler øgede
Landesbankernes egenkapital, hvis størrelse er afgørende for udlånskapaciteten, og gav dem dermed
mulighed for at udvide deres aktiviteter betydeligt. Private banker klagede over, at de pågældende
delstater stillede kapital til rådighed på gunstige vilkår, og dermed gav de Landesbankerne en betydelig
konkurrencefordel. Efter en foreløbig vurdering gav Kommissionen udtryk for tvivl om, hvorvidt
delstaterne modtog en rimelig modydelse for den overførte kapital, dvs. det markedsafkast, der måtte
regnes for normalt for denne type kapital på de pågældende tidspunkter. Hvis beløbene lå under den
normale markedssats, måtte forskellen betragtes som statsstøtte.

362. Disse sager er beslægtede med overførslen af Wohnungsbauförderanstalt til WestLB, hvor
Kommissionen i 1999 besluttede at kræve støtte på ca. 800 mio. EUR tilbagebetalt. Kommissionen havde
meddelt, at den ville undersøge andre tilfælde af overførsler til Landesbanker i lyset af WestLB-
beslutningen, som stadig behandles af Retten i Første Instans. De indledende beslutninger foregriber ikke
resultaterne af undersøgelserne. Naturligvis vil Rettens afgørelse i WestLB-sagen blive inddraget i de
enkelte undersøgelser.

¥194∂ Sag C-379/98 af 13.3.2001, Preussen Elektra AG mod Schleswag AG (2001), ECR I-2099.
¥195∂ Sag N 661/99 af 1.3.2002.
¥196∂ Sag C-379/98 af 13.3.2001, Preussen Elektra AG mod Schleswag AG (2001), ECR I-2099.
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363. Efter aftalen af 17. juli 2001 om statsgarantier til tyske Landesbanker og sparekasser var der
intense drøftelser mellem Kommissionen og de tyske myndigheder om at omsætte aftalen til tysk ret. To
problemer blev først løst i slutningen af 2001. Det var for det første, nøjagtigt hvilke elementer de tyske
myndigheder skulle lade indgå i deres lovtekster, betragtninger eller separate tilsagn for at sikre en
effektiv erstatning for Anstaltslast, og for det andet det nøjagtige indhold af Gewährträgerhaftung om
forpligtelser indgået i overgangsperioden (fra den 19. juli 2001 til den 18. juli 2005).

364. Den 28. februar nåede kommissær Mario Monti, repræsentanter for de centrale tyske
myndigheder, delstaterne og sparekasserne til enighed om de to ovenstående spørgsmål samt om to andre
emner, som blev bragt på bane efter indgåelsen af aftalen af 17. juli 2001. Der er for det første tale om en
underordnet forpligtelse (Nachschusspflicht) for ejere af sparekasser i nogle delstater til at oprette
økonomiske sikkerhedsfonde (Institutssicherungsfonds). For det andet drejer det sig om statsgarantier for
de såkaldte frie sparekasser. Der er indgået aftale om elementerne i de tyske myndigheders lovtekster,
betragtninger og separate tilsagn.

365. Aftalen af 17. juli 2001 blev sammen med aftalerne af 28. februar 2002 om Landesbanker og
sparekasser samt aftalen af 1. marts 2002 om særlige kreditinstitutter samlet i Kommissionens beslutning
af 27. marts 2002 om ændring af Kommissionens henstilling af 8. maj 2001 med ikrafttræden den
31. marts 2002. Denne ændring accepterede den tyske regering den 11. april 2002. Efter yderligere
drøftelser vedtog de tyske myndigheder på behørig vis og i rette tid alle de nødvendige ændringer af
lovene om Landesbanker og sparekasser ved udgangen af 2002.

366. Kommissionen fastslog den 22. august 2002, at visse skatteforanstaltninger for bankfonde i
Italien, som blev indført i 1998 og 1999, ikke er underlagt EU’s statsstøtteregler (197). Det er tilfældet,
fordi Kommissionen finder, at forvaltning af egne aktiver og anvendelse af overskuddet til tilskud til
almennyttige selskaber ikke er en økonomisk aktivitet. Derfor betragtes bankfonde ikke som økonomiske
virksomheder i henhold til de relevante EU-regler.

367. De skatteforanstaltninger, som Kommissionens beslutning omhandlede, blev indført ved lov
nr. 461 af 23. december 1998 og tilhørende lovdekret af 17. maj 1999 og drejede sig om at give
bankfonde juridisk status som institutioner, der arbejder uden gevinst for øje. Denne juridiske status
indebærer en nedsættelse af den almindelige italienske selskabsskat (IRPEG) med 50 %. Af andre fordele
kan nævnes afgiftsfritagelse, når fonden sælger aktiver i banker eller ved erhvervelse af investe-
ringsgoder.

368. Kommissionen er af den opfattelse, at når tildeling af midler ikke udgør en økonomisk aktivitet,
kan fonde, som ikke udfører andre opgaver, ikke få nogen konkurrencefordel af de lovgivningsmæssige
foranstaltninger på noget specifikt marked. Derfor udgør foranstaltningerne ikke statsstøtte.
Kommissionen kunne først træffe denne beslutning, efter at den italienske regering havde foretaget en
skarpere adskillelse af banker og fonde i artikel 11 i lov nr. 448 af 28. december 2001. Den nye
lovgivning forhindrer, at mere end én fond kan udøve fælles kontrol over banker, og indebærer strengere
regler for uforenelighed mellem administrationsfunktioner. Dermed er fondene udelukket fra at lave
bankforretninger (gennem kontrollerede banker).

369. I beslutningen hedder det imidlertid, at hvis fondene medvirker i en økonomisk aktivitet, hvor der
foregår samhandel mellem medlemsstater, kan en hvilken som helst skattelettelse, der kan give sådanne
aktiviteter fordele, udgøre statsstøtte, og aktiviteten skal derfor anmeldes til Kommissionen.

¥197∂ Sag C 54/00.
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370. Efter en anden undersøgelse bekræftede Kommissionen den 30. oktober 2002 sin oprindelige
godkendelse af støtte på 647 mio. EUR til opførelse af Leuna 2000-raffinaderiet i Sachsen-Anhalt,
Tyskland (198). Kommissionen analyserede igen projektomkostningerne og konkluderede, at påstande om,
at investeringsomkostningerne var overdrevet for at opnå større tilskud, var ubegrundede.

371. Støttemodtageren er Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER), der ejer Leuna-raffinaderiet
i Leuna/Spergau i Sachsen-Anhalt og selv er et datterselskab af TotalFina Elf SA. I 1993 og 1994
godkendte Kommissionen en støttepakke fra det tidligere østtyske privatiseringsorgan, Treuhandanstalt,
til opførelse af et nyt raffinaderi på det tidligere kemiske anlæg i Leuna. De fleste af støtteforanstalt-
ningerne indgik i regionalprogrammer, som Kommissionen havde godkendt.

372. I 1996 modtog Kommissionen oplysninger om, at de omkostninger, som ELF, der siden da er
fusioneret med TotalFina, opgav, lå langt over de normale etableringsomkostninger for et sådant anlæg.
Kommissionens beslutninger fra 1993 og 1994 var baseret på ELF’s omkostningsoverslag. Efter en
foreløbig undersøgelse af påstandene indledte Kommissionen i juli 1997 en formel undersøgelse, da den
var i tvivl om, hvorvidt dens oprindelige beslutninger var efterkommet, og hvorvidt de omkostnings-
overslag, den havde baseret sine beslutninger på, var troværdige. En overdrivelse af de støtteberettigede
investeringsomkostninger kunne have medført et støttebeløb, der var højere end det beløb, der faktisk var
nødvendigt for at gennemføre projektet, og ført til en støtteintensitet, som var højere end loftet for den
pågældende region.

373. Undersøgelsen viste imidlertid ingen tegn på, at omkostningerne var overdrevne, eller at støtten
var anvendt forkert. De støtteberettigede omkostninger til det samlede investeringsprojekt blev bekræftet
til 2 403,1 mio. EUR. Kommissionen sikrede sig også, at betalingerne for opførelsen af raffinaderiet
var foretaget behørigt. Bruttostøtteækvivalenten for de støtteberettigede omkostninger er desuden på
26,9 %, hvilket ligger noget under støtteloftet for Sachsen-Anhalt på 35 %. Derfor var støtten lovlig, og
undersøgelsesproceduren kunne afsluttes. Der var frem til oktober 2002 udbetalt 585,7 mio. EUR i støtte.
Det endelige støttebeløb bliver på 647 mio. EUR og omfatter et restbeløb på 61,4 mio. EUR, der er
indbetalt på en spærret konto. Kommissionen modsætter sig ikke længere, at dette beløb udbetales.

374. Kommissionen har modtaget en række klager over finansieringen af opførelsen i Mainz-
Lerchenfeld (Tyskland) af en mediepark, hvis attraktioner bliver leveret af den offentlige tyske tv-station
ZDF (199). For at afgøre, om finansieringen er af en sådan karakter, at man kan betegne den som statsstøtte
i henhold til traktaten, har Kommissionen undersøgt, om der skulle være tale om en økonomisk fordel for
det selskab, der driver parken, ved at benytte tjenester leveret af ZDF. Forvalteren af parken købte
senderettigheder til programmer af ZDF’s kommercielle datterselskab til markedspris og havde således
ingen fordel i forhold til sine konkurrenter. Den pågældende finansiering udgør derfor ikke statsstøtte.

375. I en belgisk sag, der omhandlede skatteordningen for forholdene for koordinationscentre,
besluttede Kommissionen at indlede procedure, da de belgiske myndigheder afviste at træffe de passende
foranstaltninger, den foreslog. Kommissionen finder, at ordningen bør følge udviklingen i EU-reglerne,
især dens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte
beskatning af virksomhederne (200).

376. Ordningens selektivitet er uomtvistelig, hvilket fremgår af, at udvælgelsen foretages
administrativt. Kommissionens tvivl vedrører imidlertid fritagelsen for ejendomsskat og for en fast afgift

¥198∂ Sag C 47/97.
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pr. andel, samt at koordinationscentrene ikke medregner finansieringsudgifter i deres beskatnings-
grundlag. Kommissionen finder, at »cost plus«-beskatningsmetoden i princippet er acceptabel, men på
betingelse af at den ikke giver de virksomheder, der får denne mulighed, en økonomisk fordel.

377. Man kan således ikke på nuværende tidspunkt udelukke, at den skattelettelse, de belgiske
koordinationscentre har fået, udgør driftsstøtte, som i princippet er uforenelig med traktaten, mens de
virksomheder, som ikke er i stand til at oprette koordinationscentre, skal betale alle gældende skatter og
afgifter i den pågældende medlemsstat (201).

378. I sin endelige beslutning om vilkårene for fritagelse for den britiske klimaændringsafgift (202)
fastslog Kommissionen, at den fritagelse for brændstof, der også anvendes som råstof, som myndighederne
indførte for at mindske udledningen af CO2, er en generel foranstaltning snarere end statsstøtte.

379. Kommissionen minder for det første om princippet om, at afgift på forbrug af energiprodukter
ikke i sig selv udgør statsstøtte. Den påpeger, at situationen er en anden for fritagelserne under en
ordning, når formålet er at favorisere bestemte virksomheder eller bestemte produktioner, medmindre
fritagelserne er begrundet af ordningens beskaffenhed eller generelle logik. I den konkrete sag fandt
Kommissionen, at fritagelsen til blandet formål kun kunne gavne virksomheder, som benytter visse
processer til fremstilling af energi, som alle er opført i de britiske regler. Kriteriet om støttens selektivitet
er således opfyldt.

380. Imidlertid kan fordelingen af et produkts anvendelse som brændstof og til andet formål ifølge
eksperterne ikke udnyttes skattemæssigt som et alternativ til fritagelsen af produkter med dobbelt
anvendelsesformål. Kommissionen fandt derfor, at foranstaltningen var begrundet af skatteordningens
logik og beskaffenhed, da den indgår i en politik til imødegåelse af klimaændringer.

381. Kommissionen indledte en procedure i 2002 over for offentlige tilskud, som temaparken Terra
Mítica i Alicante-provinsen ifølge en klage skulle have modtaget (203). Kommissionens positive beslutning
er delvis baseret på karakteren af finansieringen af den nødvendige infrastruktur for parkens drift.

382. Terra Mítica har dækket omkostningerne til tilslutningen til den generelle infrastruktur. Denne
infrastruktur står til rådighed for samfundet, og de offentlige myndigheders finansiering heraf udgør
dermed ikke statsstøtte. Motiverne for offentlig finansiering interesserer ikke Kommissionen i
forbindelse med undersøgelsen af støtten. Den vurderer blot, om der er tale om en specifik foranstaltning.
I denne sag var det ikke tilfældet.

383. Kommissionen besluttede at indlede procedure over for skattereglerne for amerikanske
salgsselskaber (FSC) i Belgien (204). Ordningen er baseret på en forudgående aftale med skattevæsenet
om særbehandling for visse kommercielle transaktioner med tilknyttede selskaber, idet de ikke indgår i
FSC’s beskatningsgrundlag. Kommissionens beslutning anfægter ikke medlemsstaternes mulighed for at
fastsætte virksomheders beskatningsgrundlag til et fast beløb. Derimod forpligtes skattemyndighederne
til i forbindelse med denne form for transaktioner at søge at nå frem til en beskatning, der svarer til den,
man ville have fået, hvis der havde været tale om transaktioner mellem to uafhængige aktører efter den
normale metode.

¥201∂ Sag E 1/00.
¥202∂ Sag C 18/2001 (ex N 123/2000) af 3.4.2002.
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384. I en lignende sag om tyske koordinationscentre begrundede Kommissionen især sin endelige
negative beslutning med den fordel, centrene har af en skatteordning (205). I henhold til ordningen
beregnes beskatningsgrundlaget efter den såkaldte »cost plus«-metode, hvor det skattepligtige koordina-
tionscenter kan vælge et tillæg til fortjenesten på under 10 % selv i de tilfælde, hvor de tyske skattemyn-
digheder ville være berettigede til at kræve et højere tillæg. Derfor har Kommissionen måttet konkludere,
at den pågældende ordning begrænser virksomhedsbeskatningen af koordinationscentrene og dermed
giver dem en fordel.

385. Ved indledningen af proceduren kunne Kommissionen endvidere fastslå, at ordningen var af
selektiv karakter, idet tyske virksomheder i praksis var udelukket fra den. Derfor fastslog Kommissionen,
at støtteordningen var uforenelig med traktaten.

2.1. Bundne omkostninger

386. Et specifikt spørgsmål i forbindelse med liberaliseringen af det indre marked for elektricitet i
henhold til direktiv 96/92 (206) har medført, at Kommissionen har udpeget en række specifikke omkostninger
i denne sektor, som ikke er afskrevet inden liberaliseringen. De kaldes for bundne omkostninger.

387. De offentlige myndigheder indfører i reglen bestemmelser for at genskabe ligheden mellem
gamle og nye aktører i sektoren i deres område. Kommissionen må derefter analysere bestemmelserne for
at afgøre, hvornår den statsstøtte, de indeholder, eventuelt kan tillades for at udligne de omkostninger,
virksomhederne må bære.

388. I en sag i Det Forenede Kongerige (207) stammede den private virksomhed Northern Ireland
Electricity’s bundne omkostninger fra forpligtelser i henhold til langfristede forsyningskontrakter til
priser, der muligvis lå over markedsprisen. For at kompensere virksomheden for meromkostningerne
pålagde myndighederne slutbrugerne en elafgift, som distributørerne indkrævede, uden at et centralt
organ medvirkede og fordelte afgiften.

389. Kommissionen fastslog, at der var tale om private midler, som kunne henføres under retspraksis i
Preussen Elektra-sagen, og at foranstaltningen derfor ikke indeholdt statsstøtte.

390. En sag i Belgien foranledigede Kommissionen til i lyset af metoden til analyse af statsstøtte i
forbindelse med bunde omkostninger, som Kommissionen vedtog den 26. juli 2001 (208), at præcisere, hvilke
kriterier den vil anvende for at afgøre, hvornår undtagelsen i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c),
kan anvendes på bundne omkostninger, der indeholder støtte. Kommissionen opdelte foranstaltningen i tre
dele.

391. Den første vedrører afvikling af eksperimentelle atomkraftværker, som elproducenterne og den
belgiske stat har drevet i fællesskab siden 1990, altså seks år inden direktivets ikrafttræden.
Kommissionen understregede, at dens beslutning ikke berørte Euratom-traktatens bestemmelser, og
fastslog, at kompensationen til Electrabel og SPE opfyldte kriterierne i metodens punkt 4.1-4.3.

392. Vedrørende den del, der omhandler pension til ansatte i elsektoren, gav Kommissionen imidlertid
udtryk for betænkeligheder, især fordi der ikke var tale om specifikke forpligtelser på dette punkt mellem

¥205∂ Sag C 47/2001 (ex NN 42/2000).
¥206∂ EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.
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Electrabel og SPE og deres ansatte. Alle virksomheder, der er omfattet af den kollektive aftale i el- og
gassektoren, herunder altså også nye aktører, er underlagt de samme forpligtelser. Andre forhold styrkede
Kommissionens tvivl, idet foranstaltningen ikke syntes at være tidsbegrænset eller at graduere
erstatningen efter markedsprisen på el og de forventede produktivitetsforbedringer i de pågældende
virksomheder, jf. metodens punkt 3.12, 4.1 og 4.5.

393. Foranstaltningens tredje del vedrører fremme af vedvarende energi og rationel energiudnyttelse,
som finansieres ved at lade slutbrugerne af elektricitet betale en pris, som ligger over markedsprisen. Da
omstændighederne svarede til omstændighederne i ovennævnte sag i Det Forenede Kongerige, anvendte
Kommissionen samme analyse og fandt under henvisning til retspraksis i Preussen Elektra-sagen, at
denne del ikke indeholdt noget støtteelement.

3. Selektivitet

394. I en sag, der svarede til den, der er omtalt i nr. 375 ovenfor, afsluttede Kommissionen den
procedure, den indledte den 11. juli 2001, med en negativ beslutning over for en spansk ordning, der
favoriserede koordinationscentre, dog uden at kræve den allerede udbetalte støtte tilbagebetalt.

395. Vedrørende dette forhold indrømmede Kommissionen, at da der var tale om ligheder mellem
lovgivningen for koordinationscentre i Vizcaya og Belgien, kunne de spanske myndigheder med god ret
antage, at den baskiske foranstaltning ikke indeholdt støtteelementer. I 1984 vedtog Kommissionen
således en beslutning herom vedrørende den belgiske foranstaltning.

396. Hvad angår sagens indhold, viste Kommissionens undersøgelse, at koordinationscentrene i
Vizcaya giver de pågældende virksomheder en skattefordel ved ikke at medregne finansieringsom-
kostninger i deres beskatningsgrundlag. Da en af betingelserne for at være støtteberettigede er, at mindst
25 % af virksomhedens omsætning skal gå til eksport, fandt Kommissionen, at påvirkningen af
samhandelen styrkede ordningens selektivitet.

397. Kommissionen afsluttede den formelle undersøgelsesprocedure af den præferentielle
skatteordning for Ålandsøerne (Finland) (209) med en beslutning, hvori en støtteordning for captive-
forsikringsselskaber på øerne blev betegnet som statsstøtte.

398. Kommissionen fastslog, at da disse selskabers eneste funktion er at forsikre risici for de grupper
af virksomheder, de selv tilhører, skabte ordningen i praksis selektivitet mellem virksomheder.
Virksomheder af enhver størrelse og fra enhver sektor kan ganske vist fuldt lovligt oprette deres egne
genforsikringsselskaber. Imidlertid kan kun visse større virksomheder opnå stordriftsfordele ved at
benytte denne fremgangsmåde. Derfor fandt Kommissionen, at selektivitetskriteriet var opfyldt.

399. I maj 2002 traf Kommissionen en negativ beslutning om støtte til porcelænsproducenten GEA og
afsluttede dermed en undersøgelsesprocedure, den havde indledt i september 2001 (210). I 1997 godkendte
Kommissionen støtte til Grupo de Empresas Álvarez (GEA), på betingelse af at der ikke blev givet
yderligere støtte til koncernen under gennemførelsen af omstruktureringsplanen. I 2001 modtog
Kommissionen imidlertid en række klager over, at virksomheden i hvert fald siden januar 1997 havde
fået særbehandling i forbindelse med sin gæld til socialmyndighederne og skattevæsenet. Kommissionen
fandt, at den vedvarende og systematiske undladelse af at betale sociale sikringsbidrag udgør en
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overførsel af offentlige midler til GEA og Vanosa. Sådanne overførsler giver dem en konkurrencefordel,
fordi de i modsætning til deres konkurrenter ikke er tvunget til at afholde sådanne omkostninger, hvilket
normalt ville være tilfældet. Der er derfor tale om støtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1.

400. Den kendsgerning, at de nationale lovbestemmelser, som Spanien benyttede, gjaldt enhver
virksomhed, der deltog i en domstolskontrolleret genrejsningordning, eller som havde oparbejdet gæld til
socialmyndighederne eller skattevæsenet, var ikke tilstrækkelig til, at de spanske foranstaltninger
automatisk undgik at blive betegnet som statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87. Fordelen ved
vedvarende og systematisk undladelse af at betale sociale sikringsbidrag i hvert fald fra januar 1997 til
januar 2001 opstår, fordi de spanske myndigheder ikke har truffet de foranstaltninger, spansk lov åbner
mulighed for (konkursprocedure, procedurer for særskilt tvangsinddrivelse) for at undgå, at virksom-
hederne fortsætter i det uendelige uden at opfylde deres skattemæssige og sociale forpligtelser. Intet i
statens adfærd tydede på, at den søgte at optræde som en privat kreditor, der søger at inddrive i det
mindste en lille del af de ubetalte skatter og sociale sikringsbidrag.

401. Den 17. juli besluttede Kommissionen ikke at modsætte sig privatiseringen af Société Française
de Production (SFP). SFP er en offentlig virksomhed i film- og tv-sektoren. I forbindelse med privati-
seringen vil Frankrig finansiere sociale foranstaltninger for afskedigede medarbejdere. Når disse sociale
foranstaltninger ikke lettede virksomheden for byrder, den ellers skulle have båret i henhold til sine
retlige og aftalemæssige forpligtelser, fandt Kommissionen, at den statsfinansierede socialplan ikke
indeholdt statsstøtte til SFP.

4. Konkurrencefordrejning

402. Domstolen har bekræftet sin brede fortolkning af forbindelsen med samhandelen, dvs. at det er
tilstrækkeligt, at støtte styrker støttemodtagerens konkurrencemæssige situation i forhold til
konkurrenterne og dermed fordrejer konkurrencen (211). Fordrejningen behøver ikke at være betydelig
eller omfattende. Et lille støttebeløb udelukker ikke i sig selv konkurrencefordrejning, undtagen når
sagen falder ind under de minimis-forordningen.

5. Påvirkning af samhandelen

403. I juli 2001 foreslog Kommissionen som led i sin gennemgang af skattestøtte i medlemsstaterne
de italienske myndigheder, at de skulle træffe foranstaltninger for at bringe en ordning i overens-
stemmelse med Kommissionens netop vedtagne meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (212). Da de italienske myndigheder
ikke havde truffet de foreslåede foranstaltninger inden den fastsatte frist, indledte Kommissionen i
februar en procedure og vedtog i december den endelige negative beslutning om ordningen, som
imidlertid aldrig trådte i kraft (213).

404. Bestemmelsen består af skattelettelser til finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber og
kreditinstitutter, der er etableret i et center, som arbejder med de centraleuropæiske lande. Kommissionen

¥211∂ F.eks. dom i sag C-05/01, Belgien mod Kommissionen, og sag T-269/99, T-271/99, T-272/99, T-346-348/99, Diputación
Foral de Guipúzcoa mfl. mod Kommissionen.
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godkendte ordningen i 1995 for at fremme mobiliteten af den private kapital med henblik på at udvikle
finansmarkederne i de centraleuropæiske lande.

405. I dag finder Kommissionen i lyset af sin meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (214), at ordningen indeholder
driftsstøtte, som ikke opfylder de krav, der er opstillet i meddelelsen. Endvidere vil gennemførelsen af
ordningen fremover påvirke samhandelen på markedet for finansielle tjenesteydelser, eftersom der er
indgået aftaler mellem EU og kandidatlandene.

C — Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet

1. Horisontal støtte

1.1. Redningsstøtte

406. Den 13. november besluttede Kommissionen at give en betinget godkendelse til redningsstøtte fra
Frankrig til Bull (215). Beslutningen afslutter den procedure, der blev indledt den 9. april 2002. Den franske
regering, som er aktionær i Bull, ydede et redningslån på 450 mio. EUR i december 2001 og i første
halvår af 2002. Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt denne redningsstøtte var forenelig med
Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte
virksomheder, og besluttede derfor at indlede den formelle procedure. Kommissionen var hovedsageligt
bekymret over, at støtten så ud til at være en del af en langsigtet omstruktureringsproces, mens rammebe-
stemmelserne fastsætter, at en redningsaktion skal være ekstraordinær og udelukkende være beregnet til
at holde liv i en kriseramt virksomhed i en begrænset periode, mens dens fremtid vurderes.
Kommissionen var endvidere i tvivl om, hvorvidt Bull kunne have anvendt redningsstøtten til at dække
omstruktureringsudgifter. Eftersom Bull allerede modtog omstruktureringsstøtte i 1993-1994, kunne en ny
omstruktureringsstøtte normalt ikke accepteres i betragtning af princippet om, at støtten kun kan ydes én
gang, som er indeholdt i rammebestemmelserne vedrørende redning og omstrukturering.

407. Under undersøgelsesproceduren fremlagde de franske myndigheder tilstrækkelige beviser på, at
rammebestemmelserne vedrørende redning og omstrukturering blev overholdt. Redningslånet var
begrundet i alvorlige sociale vanskeligheder, lånet var ydet til en rentesats, der mindst svarer til den sats,
der gælder for en sund virksomhed under normale markedsvilkår, og det var begrænset til det beløb, der
var nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i en periode på seks måneder. De franske myndigheder
hævdede, at redningslånet udgjorde en kortsigtet redningsstøtte, og at omstruktureringsudgifterne var
blevet finansieret gennem salg af aktiver og ikke gennem redningslånet.

408. Ifølge rammebestemmelserne for rednings- og omstruktureringsstøtte (216) skal redningsstøtten
tilbagebetales inden for 12 måneder efter sidste udbetaling af lånet til Bull. Kommissionen besluttede
derfor at give sin godkendelse på den udtrykkelige betingelse, at de franske myndigheder skal fremlægge
bevis for, at Bull har tilbagebetalt lånet inden udløbet af perioden på 12 måneder efter sidste udbetaling af
lånet. Desuden undersøgte Kommissionen omhyggeligt, om støtten var begrænset til, hvad der var
nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i en periode på seks måneder, og især, at den modtagne støtte
ikke blev anvendt til at foretage nye investeringer. Endelig gjorde Kommissionens beslutning det klart, at
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der ikke må ydes supplerende støtte i form af omstruktureringsstøtte før den 31. december 2004.
Ligeledes må der ikke ydes yderligere redningsstøtte til Bull, idet redningsstøtte pr. definition er en
ekstraordinær foranstaltning, der sigter på at opretholde virksomhedens aktivitet i en begrænset periode.

409. Den 27. november godkendte Kommissionen en redningsstøtte fra Det Forenede Kongerige til
British Energy plc (217). British Energy plc er en af de vigtigste aktører på det britiske elektrici-
tetsmarked. Det driver først og fremmest kernekraftværker. Faldet i engrospriserne for elektricitet, som
fulgte indførelsen af et nyt handelssystem for elektricitet i England og Wales, har medført en alvorlig
reduktion af den cashflow, der genereres af koncernens kernekraftværker. Den 9. september 2002
besluttede den britiske regering at yde British Energy plc to kreditfaciliteter. Hovedformålet med disse er
at sætte virksomheden i stand til at afholde sine driftsomkostninger og forhindre, at det misligholder sine
forretningsaftaler og lovfæstede forpligtelser i en periode på seks måneder. Kreditfaciliteterne kan på et
tidspunkt afløses af statsgarantier på lån ydet af private banker til British Energy plc.

410. Efter at have anført, at beslutningen blev truffet med forbehold af, at Euratom-traktatens regler og
forpligtelser, navnlig med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med omstruktu-
rerings- eller likvidationsplanen, blev overholdt, fandt Kommissionen, at støttebeløbet er begrænset til,
hvad der er nødvendigt for at holde liv i koncernen. I den forbindelse har den britiske regering indført en
meget stram mekanisme, der tager sigte på at sikre, at pengene kun kan hæves, når det er nødvendigt og
op til det strengt nødvendige beløb. Nødvendigheden af hvert beløb, som støttemodtageren ønsker, vil
blive vurderet på forhånd af uafhængige revisionseksperter. Under alle omstændigheder er støtten
begrænset til et maksimalt beløb på 899 mio. GBP, plus eventuelt 276 mio. GBP til specifikt
identificerede uforudsete udgifter, som udelukkende skal anvendes til de angivne formål. Kommissionen
har konkluderet, at de pågældende kreditfaciliteter opfylder betingelserne i »Fællesskabets rammebe-
stemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder«. Den er begrundet
i alvorlige sociale vanskeligheder, den ydes i form af lån til markedsrenten, som skal tilbagebetales, eller
i form af statsgarantier for sådanne lån, den er begrænset til det nødvendige minimum, og den har ingen
alvorlige negative følgevirkninger i andre medlemsstater.

411. Kommissionen har derfor besluttet at godkende støtten i seks måneder. Godkendelse af rednings-
støtten er baseret på den britiske regerings tilsagn om inden for seks måneder at fremlægge en omfattende
omstruktureringsplan for British Energy plc for Kommissionen. Det Forenede Kongerige forpligter sig
endvidere til hver måned at aflægge rapport til Kommissionen om betalingerne til British Energy plc og
til at underrette Kommissionen om eventuelle væsentlige ændringer i koncernens situation. Eventuel
fremtidig støtte til British Energy plc inden for omstruktureringsplanen skal anmeldes til Kommissionen
og skal vurderes for sig.

1.2. Omstruktureringsstøtte

412. Den 9. april indledte Kommissionen proceduren vedrørende Bankgesellschaft Berlin AG for at
foretage en detaljeret undersøgelse af den omstruktureringsstøtte, som banken havde fået fra delstaten
Berlin, Tyskland (218). Bankgesellschaft Berlin, som kontrolleres af delstaten Berlin, er den tiendestørste
bank i Tyskland og det førende kreditinstitut i Berlin. Som følge af en række risikobetonede transaktioner
inden for fast ejendom, såsom lejegarantier til investorer i 1990’erne, befandt banken sig i 2001 i en
alvorlig krise. I sommeren 2001 var det nødvendigt med en kapitaludvidelse på 2 mia. EUR for at undgå,
at banktilsynsmyndighederne greb ind. Delstaten ydede et kapitaltilskud på 1,8 mia. EUR, som
Kommissionen godkendte som redningsstøtte på foreløbigt grundlag, indtil der blev fremlagt og
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godkendt en omstruktureringsplan. Som følge af yderligere risici måtte delstaten igen gribe ind i
december 2001 og gav banken et såkaldt »risikoskjold« omfattende kreditgarantier og garantier for
bogførte værdier med en teoretisk nominel maksimumsværdi på omkring 21 mia. EUR. Selv om dette
beløb er teoretisk og ikke vil blive konkretiseret under realistiske scenarier, vil garantierne over de næste
25-30 år sandsynligvis beløbe sig til adskillige milliarder euro.

413. Kapitaludvidelsen og garantierne i forbindelse med risikoskjoldet udgør grundlaget for den
omstruktureringsplan, der blev forelagt for Kommissionen i slutningen af januar 2002. Efter en foreløbig
vurdering var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt omstruktureringsstøtten var forenelig med
fællesmarkedet. Denne tvivl angik hovedsageligt bankens fremtidige rentabilitet og tilstrækkeligheden af
de foranstaltninger, der er planlagt for at reducere bankens tilstedeværelse på markedet. Efter offentlig-
gørelsen af den indledende beslutning i juni 2002 modtog Kommissionen bemærkninger fra tredjeparter
og flere yderligere faktuelle henvendelser fra de tyske myndigheder. Som følge af den indviklede
karakter af nogle af de pågældende spørgsmål — bl.a. virkningen af en anden procedure indledt i 2002
med hensyn til en tidligere overførsel af kapital og aktiver til Bankgesellschaft Berlins datterselskab,
Landesbank Berlin — var undersøgelsen stadig i gang ved udgangen af 2002.

1.3. Miljøstøtte

414. Kommissionen traf tre beslutninger om punktafgiftssatser for biobrændsel. De tilsvarende
foranstaltninger blev anmeldt af Det Forenede Kongerige (219), Italien (220) og Frankrig (221). De tre
beslutninger blev vedtaget på grundlag af Rådets beslutninger af 25. marts 2002 og 27. juni 2002, på basis
af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for
mineralolier. Den italienske foranstaltning bestod i forlængelse af en afgiftsordning til fordel for
produktion af biodiesel. Ifølge den britiske foranstaltning skulle biodiesel, der er fremstillet af enten
rapsmethylester eller genvundet vegetabilsk olie, være omfattet af den nye punktafgiftsnedsættelse. For
så vidt angår Frankrig, blev beslutningen truffet efter en dom afsagt af Retten i Første Instans den
26. september 2000, som til dels annullerede Kommissionens beslutning af 9. april 1997, hvorved
Kommissionen erklærede støtte til fordel for estere af vegetabilsk olie og af ETBE for forenelig med
fællesmarkedet.

415. I de tre tilfælde blev støtten godkendt på grundlag af foreneligheden med miljørammebestem-
melserne, særlig på grundlag af afsnit E.3.3. Ifølge dette afsnit kan driftsstøtte til fremstilling af
vedvarende energi normalt godkendes. For at vurdere, om den midlertidige skattefritagelse var
berettiget, undersøgte Kommissionen, om driftsstøtten var begrænset til at dække forskellen mellem
omkostningerne til fremstilling af energi fra vedvarende energikilder og markedsprisen på energi.
Kommissionen konkluderede i de tre tilfælde, at der ikke var tale om overkompensering i henhold til
miljørammebestemmelserne, og at støtten var begrænset til dækning af forskellen i produktionsom-
kostninger i forbindelse med en vedvarende energikilde i forhold til markedsprisen på energi. I
Frankrigs tilfælde blev støtten imidlertid også godkendt på grundlag af det forhold, at den ikke
ændrede samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Den var derfor
omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

416. Den 3. april godkendte Kommissionen den såkaldte »fritagelse for dobbelt anvendelse« under
Det Forenede Kongeriges klimaændringsafgift (222), som er en miljøafgift på erhvervsmæssig brug af
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energi som brændstof. Den er en central del af den britiske regerings strategi for at nå en reduktion på
12,5 % af drivhusgasemissionerne, jf. Kyoto-protokollen. Fritagelsen for »dobbelt anvendelse« gælder
for energiprodukter, der anvendes til både brændstof- og ikke-brændstofformål. Kommissionen indledte
en formel undersøgelse af denne fritagelse i 2001, fordi der var tvivl om, hvorvidt den havde en
konkurrencefordrejende virkning. Denne tvivl blev imidlertid dæmpet, og Kommissionen besluttede, at
fritagelsen for dobbelt anvendelse ikke udgør statsstøtte. Kommissionen godkendte endvidere en
yderligere fritagelse omfattende et begrænset udvalg af produktionsprocesser, som direkte konkurrerer
med de processer, der falder ind under fritagelsen for dobbelt anvendelse.

417. Den 24. april besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod Aggregates Levy
— en miljøafgift på kommerciel udnyttelse af sten, sand og grus anvendt som tillægsmateriale til
byggeformål (223). På grundlag af Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse
godkendte Kommissionen en gradvis indførelse af afgiften i Nordirland, i form af en degressiv fritagelse
for afgiften i en periode på fem år.

418. Kommissionen mente, at besparelserne i forbindelse med den pågældende ordning berettigede, at
de nederlandske myndigheder indførte en global mekanisme til vurdering af udviklingen i jordpriserne
efter sanering (224). Anvendelsen af denne mekanisme skulle kunne resultere i, at intensiteten af den støtte,
der finansieres gennem ordningen, begrænses til 70 % af de støtteberettigede omkostninger.

419. Det tyske projekt for støtte til opførelse af et solkraftanlæg (225) er det første ad hoc-tilfælde af
støtte til investering i vedvarende energi, som Kommissionen har undersøgt. Denne godkendte det på
baggrund af de relevante bestemmelser i rammebestemmelserne for støtte til miljøbeskyttelse (226),
navnlig punkt 37, hvori det fastsættes, at investeringsomkostninger er støtteberettigede.

420. Da der er tale om solenergi, altså en vedvarende energikilde, er disse omkostninger begrænset til
de meromkostninger, som bæres af den virksomhed, der har valgt ikke at etablere et anlæg til fremstilling
af traditionel energi. Til at fastslå meromkostningerne ved den støttede investering har de tyske
myndigheder anvendt en beregningsmetode, der forekommer Kommissionen overbevisende, og hvis
forskellige elementer er anført i Kommissionens positive beslutning.

1.4. FoU-støtte

421. Frankrig har i forbindelse med en godkendt ordning anmeldt en individuel støtte til FoU (227)
under hensyntagen til anmeldelsestærsklerne for Eureka-støtteprojekter. Hovedformålet med Medea+ er
— gennem samarbejde mellem offentlige laboratorier, universiteter og industrielle forskningscentre i flere
medlemsstater — at udvikle de nødvendige byggeblokke for udformningen af netarkitekturen for
elektriske og elektroniske komponenter. Kommissionen mente, at såvel den kvantitative som den
kvalitative betydning af det pågældende samarbejde berettigede en godkendelse i henhold til traktatens
artikel 87, stk. 3, litra b), som »projekt af fælleseuropæisk interesse«.

422. Kommissionen har godkendt finansieringen af det program, som KLICT-fonden (228) — en
nederlandsk ngo — har udarbejdet, og som har til formål at tilskynde til forskning vedrørende
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flaskehalse, navnlig i forbindelse med trafik, forurening og såvel privatpersoners som virksomheders
arealudnyttelse. Fonden er hovedstøttemodtageren, men udfører ikke selv nogen forskningsaktiviteter.
Den opstiller arbejdsområder, udvælger efter forudfastlagte kriterier underkontrahenterne, som bliver de
endelige støttemodtagere, og forpligter dem til at oprette forskningsgrupper.

423. KLICT-ordningen opfylder betingelserne i punkt 5.4 og 5.3 samt i bilag 1 til rammebestem-
melserne for støtte til FoU, for så vidt angår såvel definitionen af som intensitetslofterne for støtte til
industriel forskning og grundforskning.

424. Undersøgelsen af BSIK-ordningen (229) har givet Kommissionen mulighed for at præcisere
indholdet af forpligtelsen til at anmelde et individuelt støtteprojekt finansieret inden for rammerne af en
ordning for støtte til FoU, som den tidligere har godkendt.

425. I punkt 4.7 i de pågældende rammebestemmelser (230) begrænses kravet til en sådan anmeldelse
principielt til forskningsprojekter, hvis omkostninger overstiger 25 mio. EUR, og som kan modtage en
støtte, der overstiger en bruttosubventionsækvivalent på 5 mio. EUR.

426. Støtteprojektet er udformet, således at det er til fordel for konsortier, som forener offentlige
forskningscentre og virksomheder, der viser interesse for det grundforsknings- eller industriforsknings-
projekt, som gennemføres af hver enkelt. Kun de offentlige centre vil kunne udnytte de intellektuelle
ejendomsrettigheder, der følger med forskningsresultaterne. De virksomheder, der deltager i et projekt,
vil have indirekte fordel af at være medlem af et konsortium. Den støtteintensitet, som hver virksomhed
kan få fordel af, vil blive vurderet i henhold til en metodologi indført af de nederlandske myndigheder
med det formål at identificere individuelle forskningsprojekter med udgifter på over 12 mio. EUR, som
gennemføres af virksomheder, der globalt set modtager en støtte på over 3,5 mio. EUR.

427. I den forbindelse har Kommissionen kunnet fastslå, at anmeldelsestærsklerne for den individuelle
støtte, der er ydet inden for rammerne af BSIK-ordningen, er i overensstemmelse med punkt 4.7 i
rammebestemmelserne for støtte til FoU. Den har derfor godkendt den pågældende ordning.

2. Regionalstøtte

428. Den 17. juli godkendte Kommissionen, at der anvendes en reduceret punktafgiftssats på
traditionel rom fremstillet i de franske oversøiske departementer (DOM) (231). Ved beslutning af
18. februar 2002 havde Rådet allerede godkendt denne reduktion under en fiskal synsvinkel (artikel 3 i
direktiv 92/84/EØF). De budgetmæssige omkostninger (ikke-opkrævede indtægter) beløber sig til ca.
46 mio. EUR om året. Kommissionen kan tillade denne type driftsstøtte for regionerne i den yderste
periferi på grundlag af punkt 4.16 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, som ændret i år
2000. Den økonomiske afhængighed af produktionsforløbet sukkerrør-sukker-rom i de oversøiske
departementer har været en vigtig faktor i Kommissionens vurdering af foranstaltningen.

429. Regionen Azorerne (Portugal) har i overensstemmelse med beføjelserne i henhold til den
portugisiske forfatning indført en gunstig skattemæssig ordning for økonomiske aktører, der er aktive på
dens område (232). Kommissionen har undersøgt ordningen på baggrund af retningslinjerne for statsstøtte
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med regionalt sigte (233) og vurderet, at de planlagte reduktioner af skattesatserne udgjorde driftsstøtte. Da
der er tale om støtte til en region i den yderste periferi, kan denne omfattes af en undtagelse i henhold til
artikel 87, stk. 3, litra a) eller b), for så vidt som den bidrager til at kompensere for meromkostningerne
ved udøvelse af en lokal erhvervsaktivitet.

430. Da dette ikke synes at være dokumenteret, navnlig for så vidt angår placeringen af tertiære
økonomiske aktiviteter, der stort set er uafhængige af eksistensen af regionale handicap, besluttede
Kommissionen i april at indlede proceduren mod denne ordning.

431. Bl.a. som følge af en række bemærkninger fra de portugisiske myndigheder har Kommissionen
derfor måttet udtale sig om den selektive karakter af de skattemæssige foranstaltninger, som de regionale
enheder har vedtaget til fordel for samtlige virksomheder, der er underlagt deres normative myndighed.
Da det drejer sig om det skattemæssige område, fastslås selve eksistensen af en selektiv fordel for en
virksomhed i forhold til en referencebeskatning. I betragtning af den beføjelse, som regionen har til
undtagelsesvis at reducere satsen for en skat, der gælder på hele det portugisiske område, udgør det
nationale skattesystem i den foreliggende sag den passende referenceramme.

432. På grund af den territoriale selektivitet, som ordningen hviler på, har Kommissionen derfor
vurderet, at den fiskale undtagelsesordning til fordel for regionen Azorerne udgør støtte med regionalt
sigte snarere end en generel foranstaltning. Da det ikke er fastslået, at den er forenelig med traktaten,
besluttede Kommissionen i april at indlede proceduren mod ordningen for at undersøge, om
støtteniveauet stod i rimeligt forhold til de meromkostninger, som den skulle kompensere for.

433. Kommissionen afsluttede sin undersøgelse i december med vedtagelsen af en positiv betinget
beslutning i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), dog med det forbehold, at virksomheder, der udøver
finansielle aktiviteter eller aktiviteter af typen »koncernintern tjenesteydelse«, kan udelukkes fra
ordningen. Da der imidlertid er ydet ulovlige skattemæssige fordele til sådanne virksomheder, var
Kommissionens beslutning ledsaget af en anmodning om tilbagebetaling af den pågældende støtte.

434. Kommissionen har godkendt finansieringen af en ny skattemæssig støtteordning, som skal
favorisere placeringen af jobskabende økonomiske aktiviteter i frizonen Madeira (234). I betragtning af
formålet, som er at afhjælpe de permanente strukturelle handicap i regionen Madeira, som ligger langt fra
de kontinentale økonomiske centre, udgør de pågældende foranstaltninger driftsstøtte.

435. Kommissionen har vurderet, at eftersom der er tale om en sådan støtte, blev de restriktive
betingelser i retningslinjerne for støtte med regionalt sigte udlignet af det forhold, at Madeira er omfattet
af undtagelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). I lighed med den ordning, der gælder til fordel for det
særlige økonomiske område (De Kanariske Øer), gives skattefordelene i forhold til de pågældende
aktiviteters indvirkning på den lokale udvikling. Kommissionen fandt, at den planlagte støtte stod i
rimeligt forhold til og var rettet mod det ønskede mål, jf. Kommissionens meddelelse om anvendelsen af
statsstøttereglerne på foranstaltninger, der falder ind under den direkte beskatning af virksomhederne.
Kommissionen har derfor godkendt ordningen. Det præciseres i denne positive beslutning, at
virksomheder, som udøver aktiviteter uden reel indvirkning på den regionale udvikling, ikke er omfattet
af dens anvendelsesområde; det gælder bl.a. finansielle aktiviteter og koncerninterne tjenester
(samordnings-, finans- eller distributionscentre).
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2.1. Multisektorale sager

436. Den 9. april besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod en ny vigtig
halvlederinvestering foretaget af STMicroelectronics i Catania på Sicilien (235). Investeringsprojektet var
et af de største individuelle investeringsprojekter, som Kommissionen nogensinde har vurderet. Den
planlagte støtte beløb sig til 542,3 mio. EUR ud af et samlet beløb på 2 066 mio. EUR i støtteberettigede
omkostninger. Projektet bestod i opførelse af en ny fabrik beregnet til brug af siliciumskiver på
12 tommer til fremstilling af hovedsageligt flash-hukommelser af den nye teknologiske generation NOR.
Kommissionen konkluderede, at den planlagte intensitet på 26,25 % NSÆ svarede til den maksimale
tilladte støtteintensitet til dette særlige projekt i henhold til de multisektorale rammebestemmelser.
Da Kommissionen vurderede støttens forenelighed, tog den også hensyn til markedssituationen, de
1 150 arbejdspladser, der skabes direkte gennem projektet, og investeringens positive virkninger for
økonomierne i de støttede områder, nemlig skabelsen af 650-800 indirekte arbejdspladser.

437. Samme dag godkendte Kommissionen 219 mio. EUR i investeringsstøtte til fordel for Infineon
Technologies SC 300 til opførelse af et nyt anlæg i Dresden (Sachsen) til fremstilling af DRAM
(Dynamic Random Access Memory — halvledere, der oplagrer binære data) med en lagerkapacitet på
512 megabit og derover (236). Støtten udgjorde 19,8 % af de samlede investeringsudgifter på 1 106 mio. EUR.
Kommissionen havde indledt den formelle undersøgelsesprocedure i oktober 2001, fordi den var i tvivl
om, hvorvidt den påtænkte støtteintensitet på 19,8 % var i overensstemmelse med den maksimale tilladte
støtteintensitet beregnet på grundlag af de multisektorale rammebestemmelser. Kommissionens
dybtgående undersøgelse førte til den konklusion, at markedet ikke er et absolut vigende marked, og at
projektet vil have en positiv indvirkning på økonomierne i regionen. Støttebeløbet blev derfor anset for at
være foreneligt med de multisektorale rammebestemmelser.

438. Den 9. april godkendte Kommissionen endelig tre fjerdedele af den planlagte støtte til fordel
for papirvirksomheden Hamburger AG (237). Tyskland må støtte projektet med op til 26,25 % af de
støtteberettigede investeringsomkostninger på 153 mio. EUR, dvs. op til et beløb på omkring
40 mio. EUR, i stedet for de oprindeligt anmeldte 35 % svarende til 54 mio. EUR. Projektet vedrører
opførelsen af en ny fabrik til produktion af råpapir til bølgepap i Brandenburg. Kommissionen havde
indledt den formelle undersøgelsesprocedure i oktober 2001, fordi den især var i tvivl om, hvorvidt det
kunne udelukkes, at den pågældende sektor var i relativ tilbagegang, og om alle de indirekte arbejds-
pladser, der efter de tyske oplysninger ville blive skabt, kunne tages i betragtning ved vurderingen af
støttens forenelighed. Efter undersøgelsen kom Kommissionen til den konklusion, at sektoren rent
faktisk var i relativ tilbagegang, og at ikke alle de arbejdspladser, der efter oplysningerne ville blive
oprettet, kunne tages i betragtning.

439. Den 19. juni godkendte Kommissionen en statsstøtte på omkring 250 mio. EUR som støtte til
Zellstoff Stendal GmbH til opførelse af en ny cellulosefabrik i regionen Sachsen-Anhalt i Tyskland (238).
Investeringsomkostningerne på i alt ca. 800 mio. EUR vil resultere i, at der skabes 580 direkte arbejds-
pladser på cellulosefabrikken, som skal producere bleget nåletræskraftcellulose, der anvendes som input
til alle former for papir. Der vil endvidere blive skabt omkring 1 000 indirekte arbejdspladser i selve
regionen eller i tilstødende støttede områder. Som følge af den positive indvirkning på beskæftigelsen
samt det forhold, at den pågældende sektor ikke er karakteriseret ved strukturel overkapacitet, kunne den
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anmeldte støtteintensitet på ca. 31 % accepteres for dette store projekt. Den normale støtteintensitet for
store virksomheder i den pågældende region er på 35 %.

440. Den 16. oktober besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod et nyt stort
investeringsprojekt gennemført af Schott Lithotec i Hermsdorf, Thüringen (239), et støttet område i
Tyskland. Den påtænkte støtte udgjorde 80,5 mio. EUR i forhold til et samlet beløb på 230 mio. EUR i
støtteberettigede omkostninger. Projektet angår opførelsen af en ny fabrik til fremstilling af calciumfluo-
ridkrystaller til optisk litografi anvendt til fremstilling af wafersteppers. Kommissionen konkluderede, at
den planlagte intensitet på 35 % BSÆ svarede til den maksimale tilladte støtteintensitet for dette særlige
projekt i henhold til de multisektorale rammebestemmelser. Da Kommissionen vurderede støttens
forenelighed, tog den især hensyn til det forhold, at projektet vil skabe 350 direkte arbejdspladser, og at
investeringen vil have en positiv virkning for økonomierne i de støttede områder, idet der vil blive skabt
190 indirekte arbejdspladser.

441. Den 30. oktober 2002 tillod Europa-Kommissionen Tyskland at yde en påtænkt støtte på
371 mio. EUR i investeringstilskud og tilskud til skatterefusioner samt en lånegaranti til fordel for
Communicant Semiconductor Technologies AG til opførelse af en ny halvlederfabrik i Frankfurt an der
Oder i den østtyske region Brandenburg. Den samlede planlagte støtteintensitet udgjorde 23,9 % baseret
på de støtteberettigede investeringsomkostninger på 1,533 mia. EUR. Ifølge Tyskland ville projektet føre
til, at der skabes 1 318 direkte arbejdspladser. Det forventedes, at der ville blive skabt omkring
725  indirekte arbejdspladser i regionen. Kommissionen nåede til den konklusion, at markedet for
anvendelsesspecifikke integrerede kredsløb, som produkterne fra Communicant Semiconductor
Technologies AG tilhørte, ikke var i tilbagegang og faktisk er vokset hurtigere end den samlede fremstil-
lingsindustri i de sidste år. Under hensyntagen til markedssituationen samt den direkte og indirekte
jobskabelse i tilknytning til projektet mente Kommissionen — jf. de multisektorale rammebestemmelser
— at en støtte på indtil 26 % af investeringsomkostningerne i dette tilfælde ville være forenelig med EU-
reglerne.

442. Den 13. november besluttede Kommissionen, at en del af den støtte, som Tyskland planlagde til
fordel for Capro Schwedt GmbH til opførelse af et nyt caprolactam-kompleks, overstiger det maksimalt
tilladelige beløb i henhold til de multisektorale rammebestemmelser (240). Tyskland havde i august 2001
anmeldt en støtte på 92,7 mio. EUR til fordel for Capro Schwedt GmbH til en stor investering i en
nyoprettet kemisk industripark i Schwedt (Brandenburg). Produktionskomplekset, som også omfatter tre
forsyningsselskaber, skal producere caprolactam, det vigtigste inputmateriale ved fremstillingen af
kunstfibre. Den støtteberettigede investeringsomkostning udgjorde 331 mio. EUR. Den samlede
påtænkte støtteintensitet var på 28 %, hvilket er regionalloftet for store virksomheder i det støttede
område. Under undersøgelsesproceduren, som Kommissionen indledte i januar 2002, tog to konkurrenter
og en industriel landbrugssammenslutning forbehold over for projektet, idet de støttede Kommissionens
tvivl. Kommissionen afsluttede undersøgelsesproceduren og konstaterede, at markedet for caprolactam er
relativt vigende (sammenholdt med gennemsnittet i fremstillingsindustrien). Niveauet for den tilladte støtte
blev derfor reduceret til 21 % af investeringsomkostningerne, dvs. til et beløb på omkring 69,5 mio. EUR.
Herudover kan den sidste rate ikke komme til udbetaling, før Kommissionen har kontrolleret, at alle de
bebudede 528 arbejdspladser reelt er blevet skabt.

¥239∂ Sag N 319/02.
¥240∂ Meddelelse fra Kommissionen — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

(EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8).
KONK. BERETN. 2002



XXXII BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 2002 — SEK(2003) 467 ENDELIG 111
Boks 2: Nye multisektorale rammebestemmelser for regional investeringsstøtte, 
herunder nye regler for motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien

Den 13. februar 2002 vedtog Europa-Kommissionen en større reform med det formål at etablere et
hurtigere, enklere og mere forståeligt kontrolsystem for statsstøtte til store investeringer i EU. De
nye »multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter« træder i
kraft den 1. januar 2004 og erstatter de nuværende rammebestemmelser, der har været i kraft siden
september 1998. De omfatter et begrænset anmeldelseskrav for store projekter, som opvejes af en
betydelig reduktion i de tilladte støtteniveauer. De nye regler finder også anvendelse på kunstfiber-
industrien og motorkøretøjsindustrien, for hvilke der gjaldt særskilte regler.

Det er almindeligt anerkendt, at der er behov for en restriktiv tilgang til regionalstøtte til store og
mobile investeringsprojekter (dvs. projekter, som den pågældende virksomhed kunne udføre
forskellige steder):

— Støttens fordrejende virkning forstærkes, når andre former for offentlig fordrejning af
konkurrencen fjernes, og markederne bliver mere åbne og integrerede.

— Store investeringer kan yde et effektivt bidrag til den regionale udvikling. De påvirkes
imidlertid mindre af regionsspecifikke problemer i ugunstigt stillede områder.

— Desuden har virksomheder, der foretager store investeringer, normalt en betydelig forhand-
lingsstyrke over for de myndigheder, der yder støtte, hvilket kan føre til, at myndighederne
overbyder hinanden med løfter om støtte, der måske går langt videre end det, der er
nødvendigt for at udligne de respektive regionale ulemper.

I henhold til de nye rammebestemmelser svarer den faktiske støtteintensitet, som et stort projekt
kan modtage, til det støtteloft, der er fastsat i regionalstøttekortene, som derefter automatisk
reduceres i overensstemmelse med nedenstående reduktionsskala:

Eksempel: I et område med et regionalt støtteloft på 20 % kan et projekt med en støtteberettiget
investeringsomkostning på 80 mio. EUR opnå op til 13 mio. EUR i støtte; dvs. 10 mio. EUR til de
første 50 mio. EUR af investeringen plus 3 mio. EUR til de resterende 30 mio. EUR af investeringen.

Der kan ydes en »samhørighedsbonus« til store projekter, der medfinansieres af EF-struktur-
fondene. For sådanne projekters vedkommende vil den tilladte støtteintensitet beregnet efter
ovennævnte skala blive ganget med en faktor på 1,15. Det nye system tager herved hensyn til
disse store samfinansierede projekters særlige værdi for Fællesskabets økonomiske og sociale
samhørighed.

Projektets størrelse Justeret støtteloft

Op til 50 mio. EUR Ingen reduktion
100 % af regionalt statsstøtteloft

For andel mellem 50 og 100 mio. EUR 50 % af regionalt statsstøtteloft

For andel over 100 mio. EUR 34 % af regionalt statsstøtteloft
KONK. BERETN. 2002
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2.2. Støtte til udvikling af virksomhedernes internationale aktiviteter

443. Kommissionen har besluttet at indlede proceduren over for et portugisisk støtteprojekt i service-
sektoren, som udgør et eksempel på anvendelsen af en tidligere godkendt ordning, der tager sigte på at
fremme virksomhedsstrategier (241). Projektet falder da også ind under en af ordningens investeringska-
tegorier, nemlig investeringer i tilknytning til erhvervslivets internationalisering. I den foreliggende sag
skal Kommissionen udtale sig om muligheden for, at en portugisisk virksomhed, der arbejder i turistin-
dustrien, kan få et tilskud til fordel for sit brasilianske datterselskab med det formål at omdanne en
bygning, som skal renoveres, til luksushotel.

444. Uden at være principielt modstander af finansieringen af et sådant projekt har Kommissionen
givet udtryk for tvivl om, hvorvidt de portugisiske myndigheder overholder kriteriet om støttens
nødvendighed. Den mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er dokumenteret, at de politisk-
økonomiske risici, som en EU-investor løber i Brasilien, bør opvejes gennem en støtte.

445. I en støttesag, der tager sigte på at fremme internationaliseringen af den sicilianske økonomi, har
Kommissionen indledt indsigelsesproceduren (242). Under denne støtteordning kan der finansieres to typer
aktiviteter: gennemførelse af stabile investeringer på udenlandske markeder (udstillingscentre, repræsen-

Projekterne skal stadig anmeldes og vurderes individuelt, hvis den påtænkte støtte overstiger det,
som et projekt på 100 mio. EUR kunne få. Hvis et sådant projekt forstærker en høj markedsandel
(over 25 %) eller øger kapaciteten i en sektor, som ikke er i vækst, med over 5 %, vil der ikke blive
tilladt støtte.

Rammebestemmelserne indeholder også en »liste over sektorer, der lider under struktur-
problemer«. Der vil ikke blive tilladt regionalstøtte til investeringsprojekter i disse sektorer,
medmindre medlemsstaterne påviser, at selv om sektoren anses for at være i tilbagegang, er
markedet for det pågældende produkt i hurtig vækst (typisk er fremstilling af et bestemt produkt
kun en af de aktiviteter, der udføres i en sektor). Kommissionen skal udarbejde denne liste inden
den 31. december 2003.

De nye rammebestemmelser finder anvendelse fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2009.
Der gælder en række overgangsbestemmelser. I 2003 vil projekter i kunstfiberindustrien ikke
være berettiget til investeringsstøtte. Projekter i motorkøretøjsindustrien vil kunne få op til 30 %
af det respektive regionalloft for 2003. Selv om satsen på 30 % af regionalloftet kan forekomme
ret lav, bør det erindres, at i sammenligning med de nuværende regler vil et større antal projekter i
motorkøretøjsindustrien være støtteberettigede, og for visse individuelle projekter kan de støttebe-
rettigede omkostninger være højere end i øjeblikket. Med overgangsreglen på 30 % forventes det,
at der på en enklere og mere tidsbesparende baggrund kan nås et resultat, som i gennemsnit svarer
til den måde, hvorpå de nuværende rammebestemmelser for motorkøretøjsindustrien fungerer. Fra
og med 2004 figurerer kunstfiberindustrien og motorkøretøjsindustrien måske ikke på
»sektorlisten«. Dette er endnu ikke afgjort og afhænger af, hvorvidt disse industrier skal anses for
at »lide under alvorlige strukturproblemer«.

¥241∂ Sag C 47/2002 (ex N 137/2002) af 2.7.2002.
¥242∂ Sag N 285/01.
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tationskontorer) og etablering af internationale erhvervsfremstød via konsortier af små og mellemstore
virksomheder oprettet med henblik herpå.

446. Kommissionen kan ikke på nuværende tidspunkt udelukke, at støtten, der skal sikre
finansieringen af stabile investeringer, ikke er forenelig med fællesmarkedet.

447. Kommissionen mener a priori, at støtten til konsortierne udgør driftsstøtte; de oplysninger, som
Kommissionen er i besiddelse af, er ikke tilstrækkelige til, at den kan vurdere, om støtten står i forhold til
de regionale ulemper, den skal opveje.

2.3. Social støtte

448. Kommissionen har i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), godkendt en støtteordning finansieret af
Venedig (Italien) (243) med det formål at tilbyde boliger til arbejdstagere fra tredjelande i regionen.
Virksomhederne får ganske vist udbetalt tilskuddene, men får kun i beskedent omfang fordel af støtten.

449. Kommissionen har nemlig konstateret, at ordningen hovedsageligt er udformet, så den er til
fordel for arbejdstagerne, og at det støttebeløb, som virksomhederne får tildelt, stort set tjener til at
dække de udgifter, de har afholdt i forbindelse med bestræbelserne på at finde og tildele passende boliger.
Kommissionen finder ikke desto mindre, at fordelene for de pågældende arbejdstagere ikke er uden
virkning for deres valg af arbejdsgiver, idet virksomhederne i regionen Venedig herved favoriseres. Rådet
har anerkendt, at tildeling af egnede boliger er en af de faktorer, der fremmer integrationen af
tredjelandes borgere, som opholder sig lovligt på EU’s område. Kommissionen har således positivt
kunnet vurdere, at den pågældende ordning forfølger en målsætning af fællesskabsinteresse, nemlig
bekæmpelse af social udelukkelse, og har samtidig hæftet sig ved det ringe støttebeløb, der tilfalder
virksomhederne.

450. Den 2. oktober vedtog Kommissionen en beslutning, hvori den klassificerer den franske ordning,
der blev indført ved loven af 1. august om fremme af beskæftigelsen, som en generel foranstaltning.
Ordningen henvender sig til unge i alderen 16-22 år, som ikke har en almen, teknisk eller erhvervsmæssig
uddannelse på gymnasieniveau. Kommissionens vurdering er baseret på ordningens ikke-selektive og
ikke-diskretionære karakter, idet i øvrigt alle andre kumulative kriterier, der gør det muligt at definere en
støtte, er til stede i det foreliggende tilfælde.

451. I forbindelse med vurderingen af ordningen har Kommissionen henvist til sin meddelelse om
kontrol med statsstøtte og nedsættelse af arbejdskraftomkostningerne (244), ifølge hvilken en »generel
nedsættelse af de indirekte lønomkostninger, der er automatisk og uden skelnen, selvsagt ikke falder ind
under anvendelsesområdet for konkurrencereglerne vedrørende statsstøtte«. Kommissionen tilføjer, at »en
målretning mod bestemte kategorier af arbejdstagere« ikke ændrer analysen, »forudsat at foranstalt-
ningerne anvendes automatisk og uden diskrimination mellem virksomhederne«.

452. Det påpeges i øvrigt i Kommissionens beslutning, at støtteordningen for beskæftigelse af unge i
høj grad opfylder betingelserne i retningslinjerne for beskæftigelsesstøtte (245).

¥243∂ Sag N 599/A/2001.
¥244∂ EFT C 1 af 3.1.1997, s. 10.
¥245∂ EFT C 334 af 12.12.1995, s. 4. Efter den her kommenterede beslutning vedtog Kommissionen den 12. december 2002

forordning (EF) nr. 2204/2002 (EFT 337 af 13.12.2002, s. 3), som fremover vil ligge til grund for dens beslutninger i en
lignende sag. Denne fornyelse ændrer ikke analysen af den pågældende sag.
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2.4. Sektorstøtte

2.4.1. Tovbaner

453. Den 27. februar 2002 vedtog Europa-Kommissionen to beslutninger om statsstøtte til
tovbaneanlæg i Italien (246) og Østrig (247). Den tydeliggjorde dermed anvendelsen af statsstøttereglerne på
denne sektor. Kommissionen skelner mellem anlæg, der er beregnet til almene befordringsbehov, og
anlæg, der er beregnet til sportsudøvelse. Den gjorde også opmærksom på, at der kun er tale om
statsstøtte, når de offentlige støtteforanstaltninger påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne: Støtte
til anlæg, der udelukkende er beregnet til lokal brug, udgør således ikke støtte. På den anden side skal
støtte til anlæg i turistområder, der konkurrerer med anlæg i andre medlemsstater, gradvis reduceres til
den intensitet, der accepteres i henhold til gældende love og retningslinjer, over en overgangsperiode på
fem år.

454. I forbindelse med vurderingen af statsstøtte til tovbaneanlæg fandt Kommissionen, at finansiering
af et anlæg, der støtter en aktivitet, der kan tiltrække ikke-lokale brugere, normalt vil blive anset for at
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette gælder imidlertid ikke nødvendigvis for anlæg, der
er beregnet til sportsudøvelse på steder, der ikke benyttes meget, og som har begrænset turistkapacitet.
Anlæg, der hovedsageligt er beregnet til at opfylde befolkningens almene befordringsbehov, påvirker
derimod kun samhandelen mellem medlemsstaterne, når der er grænseoverskridende konkurrence inden
for udbuddet af befordringstjenester.

455. Kommissionen fandt derfor, at ud af 82 anlæg, som kunne få fordel af statsfinansiering i
forbindelse med den første anvendelse af den italienske ordning, var der kun tale om statsstøtte i
40 tilfælde. I de tilfælde blev der skelnet mellem anlæg beregnet til almene transportbehov, som alle blev
vurderet og fritaget efter EF-traktatens artikel 73, og anlæg beregnet til sportsudøvelse, som alle blev
fritaget efter artikel 87, stk. 3, litra c).

456. I sagen om Mutterer Alm-projektet i Tyrol (Østrig) vurderede Kommissionen ligeledes, at den
offentlige støtte til investering i skilifter og snekanoner med det formål at sanere skisportsstedet er støtte,
som er forenelig med reglerne i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c).

457. Kommissionen fandt, at levering af tjenester til vintersport i stigende grad er blevet genstand for
grænseoverskridende konkurrence. Den stigende konkurrence ændrer problemernes art og øger støttens
forvridende virkning i tovbanesektoren. Det blev derfor anset for nødvendigt, at Kommissionens politik
fremover defineres klarere, fortolkes strengere og anvendes mere ensartet. Kommissionen erkendte, at
virksomhederne i erhvervsgrenen tidligere i vid udstrækning har nydt godt af forskellige former for støtte
fra statslige, regionale og lokale myndigheder. Nogle af disse foranstaltninger er blevet anset for at være
forenelige med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c). En ændring af politikken, hvorved
der fastsættes strengere grænser for foreneligheden, må derfor ikke være for pludselig, og det er
nødvendigt, at standardreglerne gradvis tages i anvendelse.

458. Kommissionen vil vurdere påtænkt støtte i sektoren på grundlag af de almindelige bestemmelser,
bl.a. i Kommissionens forordning om statsstøtte til små og mellemstore virksomheder og i retnings-
linjerne for statsstøtte med regionalt sigte. I en overgangsperiode på fem år — fra 1. januar 2002 til 31.
december 2006 — vil den imidlertid acceptere en midlertidig, men degressiv, forhøjelse af de

¥246∂ Sag N 376/01.
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støtteniveauer, der ellers er tilladt i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer, efter følgende
skema:

— 25 procentpoint mere for støtte, der ydes i 2002

— 20 procentpoint mere for støtte, der ydes i 2003

— 15 procentpoint mere for støtte, der ydes i 2004

— 10 procentpoint mere for støtte, der ydes i 2005

— 5 procentpoint mere for støtte, der ydes i 2006.

459. Denne fremgangsmåde synes at modsvare behovet for på den ene side at gøre det muligt for
støttemodtagerne at tilpasse sig de nye bestemmelser og på den anden side at få bragt behandlingen af
tovbaner på linje med behandlingen af andre økonomiske aktiviteter i løbet af et rimeligt tidsrum.

2.4.2. Skibsbygningsindustrien

460. Rådet godkendte Kommissionens dobbeltstrategi over for unfair koreansk handelspraksis i
skibsbygningsindustrien ved dels at vedtage den midlertidige defensive ordning (248), dels indbringe
Korea for WTO. Den midlertidige defensive ordning er en ekstraordinær og begrænset foranstaltning, der
er beregnet til at støtte Fællesskabets sag inden for WTO (den træder først i kraft, når WTO-sagen er
indledt). Ordningens rolle som støtteforanstaltning for WTO-sagen afspejles tydeligt i dens substans.

461. Der kan kun tillades driftsstøtte på højst 6 % af kontraktværdien til de to skibstyper, inden for
hvilke Fællesskabets industri lider væsentlig skade som følge af unfair koreansk handelspraksis, nemlig
containerskibe og produkt-/kemikalietankskibe. Gastankskibe (LNG) vil også blive støtteberettigede,
hvis Kommissionens yderligere undersøgelser skulle vise, at Fællesskabets industri også lider væsentlig
skade i dette segment.

462. Der kan kun tillades støtte i relation til kontrakter, hvor der har været konkurrence fra et koreansk
skibsværft, som tilbyder en lavere pris end den, som værftet i Fællesskabet har tilbudt. Den midlertidige
defensive ordning udløber den 31. marts 2004, hvilket falder sammen med den omtrentlige afslutning af
WTO-proceduren. Skulle sidstnævnte føre til en løsning eller blive indstillet før det tidspunkt, vil der
ikke blive tilladt yderligere støtte. For så vidt angår proceduremæssige spørgsmål, skal enhver støtte, som
en medlemsstat påtænker at yde under den midlertidige defensive ordning, godkendes af Kommissionen,
enten i form af en ordning, eller som ad hoc-støtte.

463. Den 5. juni besluttede Europa-Kommissionen at godkende en statsstøtte på 29,5 mio. EUR til den
græske virksomhed Hellenic Shipyards (249) til dækning af udgifterne til førtidspensionering af
ca. 200 ansatte, der arbejder inden for civil skibsbygning. Kommissionen besluttede også at indlede en
detaljeret undersøgelse af anden støtte, der var øremærket til samme virksomhed, idet den ikke havde
været i stand til at fastslå, om al den støtte, der skal ydes til virksomheden, opfylder kriterierne i
skibsbygningsforordningen.

¥248∂ Rådets forordning (EF) nr. 1177/2002 af 27.6.2002.
¥249∂ Sag N 513/01.
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464. Samme dag godkendte Kommissionen 51,1 mio. EUR ud af en samlet støtte på 55,1 mio. fra de
nederlandske myndigheder til støtte for omstruktureringen af Koninklijke Schelde Groep (KSG) i
forbindelse med salget af virksomheden til Damen Shipyards Group (Damen) (250). Kommissionen
fandt, at Damens omstruktureringsplan for KSG udgør et solidt grundlag for rentabiliteten, og støtten
er begrænset til et minimum. Eftersom der ikke er nogen kapacitetsnedskæring for civil skibsbygning
som krævet i forordningen om skibsbygningsstøtte, fandt Kommissionen imidlertid, at 4 mio. EUR af
den samlede støtte er uforenelig med fællesmarkedet. De nederlandske myndigheder har søgt denne
del af støtten tilbagebetalt fra støttemodtageren. De nederlandske myndigheder hævdede, at alle
foranstaltninger ville falde ind under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 296 vedrørende
foranstaltninger, der er nødvendige for beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser. Kommissionen
kunne ikke acceptere dette, idet foranstaltningerne klart påvirkede konkurrencevilkårene inden for
fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål.

2.4.3. Motorkøretøjsindustrien

465. De eksisterende »EF-rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien« udløb i
december 2002. Ifølge rammebestemmelserne skulle Kommissionen sikre, at al støtte, der blev ydet i
denne sektor, var både nødvendig og stod i et rimeligt forhold til de pågældende problemer. Hvad angår
nødvendigheden, skulle den støttemodtagende virksomhed klart bevise, at den havde et økonomisk
rentabelt alternativ for gennemførelsen af projektet. Projektet skulle med andre ord være »mobilt«, og
støtten skulle være nødvendig for dets gennemførelse på det planlagte sted. For at vurdere støttens
proportionalitet blev der foretaget en »cost-benefit-analyse«. I denne analyse sammenlignedes de
omkostninger, som investor skulle bære for at gennemføre projektet i det pågældende område, med
omkostningerne i forbindelse med samme projekt med en alternativ beliggenhed. Herved blev det muligt
at definere de særlige regionale ulemper ved projektet. Støtten måtte hverken overstige det regional-
støtteloft, der gjaldt for nye investeringer i det støttede område, eller den regionale ulempe, der blev
beregnet i cost-benefit-analysen.

466. Fra og med 2004 vil motorkøretøjsindustrien være fuldt integreret i de nye multisektorale
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (251). Reglerne i de nye
multisektorale rammebestemmelser bliver gradvis strengere med investeringens størrelse. Meget store
projekter vil stadig være berettiget til statsstøtte, men det maksimale tilladte beløb vil være lavere, end
det er i dag. I mellemtiden vil der i 2003 gælde meget enkle overgangsregler for industrien. Ifølge disse
regler vil projekter i motorkøretøjsindustrien være berettiget til støtte på op til 30 % af det maksimalt
tilladte for hver region (i forhold til 100 % under de eksisterende regler).

467. År 2002, som var det sidste år, hvor rammebestemmelserne for motorkøretøjsindustrien var i
kraft, var præget af en stigning i antallet af anmeldte sager.

468. Den 22. maj besluttede Kommissionen at indlede en detaljeret undersøgelsesprocedure
vedrørende støtte på 61 mio. EUR, der var øremærket til Volkswagen-fabrikken i Pamplona (252).
Regionalstøtteprojektet angår produktionen af den nye Polo-model. Ved indledningen af proceduren
udtrykte Kommissionen tvivl om, hvorvidt Volkswagen-fabrikken i Bratislava rent faktisk blev anset for
et rentabelt alternativ for projektet. Kommissionen var desuden i tvivl om, hvorvidt omkostningsulempen
ved Pamplona i forhold til Bratislava var korrekt indberettet i anmeldelsen.

¥250∂ Sag C 64/01.
¥251∂ Meddelelse fra Kommissionen — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter
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469. Den 2. oktober godkendte Kommissionen efter en dybtgående undersøgelse, at der ydes regional
investeringsstøtte til Opel Portugal (GM-koncernen) til Azambuja-fabrikken i Lissabon-området (253).
Støtten gik til en investering på 124 mio. EUR i etablering af produktionslinjer til en ny, mindre person-
og varevogn, Corsa Combo. Den dybtgående undersøgelse blev indledt i marts 2002 og førte til en
godkendelse af 35 mio. EUR i regionalstøtte. I den samme beslutning godkendte Kommissionen et
tilskud på 3 mio. EUR til en uddannelsesudgift på 7 mio. EUR i forbindelse med Opel Portugals interne
uddannelse vedrørende investeringsprojektet. Det godkendte tilskud var lavere end det tilskud, som de
portugisiske myndigheder havde påtænkt (3,4 mio. EUR), fordi Kommissionen fandt, at en række
uddannelsesforanstaltninger tilvejebragte færdigheder, som kun delvis kunne overføres til andre
virksomheder eller arbejdsområder.

470. Efter en dybtgående undersøgelse godkendte Kommissionen ligeledes den 2. oktober en regional
investeringsstøtte til Iveco (254) (Fiat-koncernen) til fabrikken i Foggia (Italien). Støtten gik til en investering
på 323 mio. EUR i produktion af en ny motor med betegnelsen F1, som skal forsyne lette varevogne med
drivkraft. Den dybtgående undersøgelse blev indledt i december 2001 og førte til godkendelse af en
regionalstøtte på 121 mio. EUR. Projektet foregår i Puglia-regionen, som Kommissionen har anerkendt som
berettiget til regionalstøtte på op til 35 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger.

471. Endelig besluttede Kommissionen den 2. oktober at indlede en detaljeret undersøgelse
vedrørende støtte til BMW’s motorfabrik i Steyr (255) i den østrigske region Oberösterreich. I april 2002
havde Østrig anmeldt sine planer om at yde støtte til regionaludvikling samt uddannelse, forskning og
udvikling, innovation og miljøbeskyttelse. Den påtænkte støtte beløber sig til ca. 40,25 mio. EUR og skal
bidrage til forskellige investeringer i fabrikken, der producerer 4- og 6-cylindrede benzin-/dieselmotorer
og udvikler dieselmotorteknologi.

472. Den 27. november besluttede Kommissionen at indlede en dybtgående undersøgelse af en
planlagt støtte på 30 mio. EUR i forbindelse med en investering på 440 mio. EUR foretaget af Opel på
bilfabrikken i Zaragoza (256) i Spanien. Projektet angår produktionen af Opel Meriva, et nyt lille multi-
purpose køretøj baseret på Opel Corsa. Kommissionen gav udtryk for tvivl om projektets mobilitet samt
om opgørelsen af den regionale ulempe i Zaragoza-regionen, således som den var udregnet i cost-benefit-
analysen.

473. Den 11. december besluttede Kommissionen, at Tyskland skal reducere den planlagte
regionalstøtte til fordel for BMW i forbindelse med opførelsen af en ny bilfabrik i Leipzig (Sachsen) (257).
De støtteberettigede investeringer beløber sig i alt til 1 204,9 mio. EUR. Formålet med den planlagte
støtte på 418,6 mio. EUR var at overtale virksomheden til at investere i Leipzig, et regionalt støttet
område i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). Eftersom Kommissionen var i tvivl om
støttens forenelighed med de specifikke statsstøtteregler for bilsektoren, besluttede den at indlede den
formelle undersøgelsesprocedure vedrørende statsstøtte den 3. april 2001. Kommissionen mente, at projektet
var mobilt, og at Kolin i Den Tjekkiske Republik havde været en rentabel alternativ placering. Støtten var
derfor nødvendig for projektets gennemførelse i den støtteberettigede region Leipzig. Kommissionens
tvivl angik støttens proportionalitet. Efter at have studeret cost-benefit-analysen konkluderede
Kommissionen, at den regionale ulempe ved at gennemføre projektet i Leipzig (i forhold til Kolin) var på
31,14 %, hvilket var lavere end oprindeligt angivet af Tyskland. Tyskland havde således overvurderet

¥253∂ Sag C 23/02.
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omkostningsulemperne ved Leipzig. Som følge af den betydelige stigning i produktionskapaciteten blev
den tilladte støttegrad reduceret yderligere med ét procentpoint til 30,14 %. Kommissionen godkendte
dermed et støttebeløb på 30,14 % af den støtteberettigede investering på 1 204,9 mio. EUR. Dette svarer
til 363,16 mio. EUR. De resterende 55,4 mio. EUR i anmeldt støtte blev anset for at være uforenelige
med fællesmarkedet.

2.4.4. Kul

474. Fire medlemsstater producerer i øjeblikket kul i EU. De fleste miner i EU er ikke konkurrence-
dygtige over for importeret kul på grund af ugunstige geologiske forhold. Indtil udløbet af EKSF-
traktaten den 23. juli 2002 blev statsstøtte reguleret af beslutning 3632/93/EKSF (258), der indeholder
betingelserne for ydelse af denne støtte. Den 23. juli 2002 vedtog Rådet en forordning om statsstøtte til
kulindustrien til regulering af den statsstøtte, der ydes fra den 24. juli 2002 (259). Den nye ordning er
baseret på en minimal kulproduktion, som vil være med til at opretholde en kvote af indenlandske
primære energikilder med henblik på at styrke EU’s energiforsyningssikkerhed.

475. Statsstøtte til kulindustrien vil også støtte omstruktureringen af denne sektor i betragtning af de
sociale og regionale følgevirkninger af aktivitetsindskrænkningerne. Medlemsstaterne anmelder derfor
statsstøtteforanstaltninger på årsbasis. Kommissionen godkendte en række statsstøtteordninger, hvorefter
Tyskland (260), Frankrig (261), Spanien (262) og Det Forenede Kongerige (263) kan yde den nødvendige
offentlige støtte til kulindustrien i 2002. Denne støtte dækker forskellen mellem produktionsomkost-
ningerne og prisen på kul i international handel, og den kompenserer også for de sociale udgifter.

476. For så vidt angår de tyske kulproducenter RAG Aktiengesellschafts overtagelse af Saarbergwerke
AG og Preussag Anthrazit GmbH i 1998, anførte Kommissionen (264), at der ikke var tale om støtte i
forbindelse med RAG’s køb af Saarbergwerke af Forbundsrepublikken Tyskland og den tyske delstat
Saarland.

2.4.5. Stål

477. Kommissionen indledte proceduren mod den planlagte støtte til miljøformål, som skulle ydes til
Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA og Acciaierie Valbruna SpA i Italien. Kommissionen
afsluttede proceduren ved at konstatere, at anmeldelsen var trukket tilbage i forbindelse med Duferdofin
SpA (265) og Acciaierie Valbruna SpA (266), og godkende støtten i forbindelse med Ilva SpA (267) og
Acciaierie di Sicilia SpA (268).

¥258∂ EFT L 329 af 30.12.1993, s. 12.
¥259∂ EFT L 205 af 2.8.2002, s. 1.
¥260∂ Kommissionens beslutning af 2.10.2001, EKSF 1/2002 (EFT L 56 af 27.2.2002, s. 27) (støtte omfattende 2002), og
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478. Kommissionen afsluttede den procedure, der var indledt i 2001 mod FoU-støtte, der var ydet
ulovligt til flere stålvirksomheder i Baskerlandet, ved at vedtage en delvis negativ beslutning (269).
Kommissionen besluttede også at udvide den procedure, der var indledt i 2001 mod visse foranstaltninger
vedtaget af den galiciske regering til fordel for en nyoprettet virksomhed, Siderúrgica Añón (270).

479. I en sag vedrørende Belgien indledte Kommissionen proceduren mod den vallonske regions
deltagelse i en nyoprettet virksomhed ved navn Carsid (271).

480. Kommissionen indledte ligeledes proceduren mod en planlagt støtte til miljøformål, som skulle
ydes til Sollac SA i Frankrig. Kommissionen afsluttede senere proceduren ved at konstatere, at
anmeldelsen var trukket tilbage (272).

3. Transport

3.1. Jernbanetransport

481. En genoplivning af jernbanesektoren er et af de centrale elementer i Fællesskabets fælles transport-
politik, hvori det tilstræbes at udvikle et bæredygtigt transportsystem ved at ændre balancen mellem
forskellige transportformer. Som anført i Europa-Kommissionens hvidbog om den europæiske transport-
politik (273), er jernbanesektoren den strategiske sektor, som er afgørende for, om dens bestræbelser på at
ændre balancen skal lykkes. Kommissionen ser derfor positivt på offentlig støtte, som fremmer jernbane-
transporten, især investeringer i jernbaneinfrastruktur. I 2002 har Kommissionen derfor godkendt flere
offentlige foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle jernbanesektoren.

482. To kommissionsbeslutninger drejede sig om infrastrukturadministrationen af det vigtigste
nationale jernbanenet i Det Forenede Kongerige. De britiske myndigheder anmeldte en finansiel
redningspakke, som skulle sikre den fortsatte levering af jernbaneinfrastrukturtjenester, uden hvilke den
britiske jernbanesektor risikerede et omgående sammenbrud. Redningsstøtten blev godkendt af
Kommissionen den 13. februar 2002 for en periode på 12 måneder, i hvilke der skulle findes en mere
holdbar løsning (274). Derefter godkendte Kommissionen den 17. juli en finansieringspakke, som skulle
sætte et nyoprettet selskab, Network Rail, i stand til at overtage ansvaret for at drive og administrere
jernbanenettet i Det Forenede Kongerige på en ikke-profitskabende basis, og afslutte den usikkerhed, der
har været omkring fremtiden for British Rail-nettet (275). Den 24. april og 18. september godkendte
Kommissionen også en række ændringer i de finansielle mekanismer, som de britiske myndigheder har
indført i forbindelse med anlæggelsen af Channel Tunnel Rail Link (CTRL) (276).

483. For så vidt angår de øvrige medlemsstater, godkendte Kommissionen den 27. februar en ordning
i Danmark om eftergivelse af gamle offentlige lån, der var ydet næsten afdragsfrit og rentefrit til
13 lokale jernbaner (277). Den 19. juni tillod den også en østrigsk støtteordning, hvorefter der kan ydes
offentlig støtte til anlæg, udbygning og modernisering af private jernbanesidespor med henblik på det

¥269∂ Sag C 20/2001.
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nationale hovedjernbanenet (278). Endvidere godkendte Kommissionen den 18. september en støtte til
delstaten Sachsen-Anhalt (Tyskland) med henblik på at fremme overførsel af godstrafikstrømme fra
landevej til jernbane. Ordningen har til formål at sikre og udvikle systemet med godstrafikcentre samt
håndterings- og læsseområder (279). Endelig godkendte Kommissionen den 11. december en firårig
forlængelse af en dansk ordning, som opvejer virkningen af gebyrer for brug af jernbaneinfrastruktur
gennem indførelse af et miljøtilskud til transport af gods med jernbane (280).

3.2. Kombineret transport

484. Fællesskabet har i nogen tid ført en politik, der tager sigte på at sikre balance mellem de
forskellige transportformer, og en styrkelse af den kombinerede transports konkurrenceevne over for
landevejstransport er uløseligt knyttet til denne politik. Det centrale mål for EF’s kombinerede transport-
politik er et skift fra landevejstransport til andre transportformer. I den forstand er Kommissionen positivt
indstillet over for støtteordninger, der tager sigte på at fremme denne transportform gennem anskaffelse
af udstyr beregnet til kombineret transport og anlæg af specifik infrastruktur (281).

485. Den 13. februar godkendte Kommissionen en ordning for støtte til kombineret transport i den
autonome provins Bolzano-Alto-Adige (Italien) (282). Gennem ordningen ydes der tilskud til de logistik-
selskaber, som leverer jernbanetjenester til kombineret transport, og som udgår fra eller ender på provinsens
område, herunder især på strækningen Bolzano-Brenner. Tilskuddene skal tjene til at reducere den pris, der
betales af brugerne af kombineret transportinfrastruktur, og fremme konkurrencen med landevejstransport
på tilsvarende markedsvilkår. For at undgå en eventuel konkurrencefordrejning er der fastlagt en
udbudsprocedure vedrørende levering af jernbanetjenester, og ordningen vil være tidsbegrænset.

486. Den 27. februar godkendte Kommissionen en startstøtte til en ny privat pilotservice mellem
Tyskland og Italien (283) med det formål at flytte trafikken fra landevej til jernbane på strækningen
München-Verona via Brenner. Den etårige pilotservice, som allerede modtog støtte fra det europæiske
Pact-program (284), skal bidrage til at lette trafikken på den stærkt trafikerede motorvej på denne meget
vigtige korridor.

487. Efter at have gennemført den formelle undersøgelsesprocedure erklærede Kommissionen den
14. maj 2002, at der ikke var tale om statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1, i forholdet mellem det
statsejede selskab Deutsche Bahn AG (285) (Tyskland) og dets datterselskab, speditionsvirksomheden
BahnTrans.

488. Den 17. juli besluttede Kommissionen at indlede en undersøgelsesprocedure vedrørende en
nederlandsk støtte til opførelse af en containerterminal i Alkmaar til fordel for Huisvuilcentrale Noord-
Holland (HVC) (286). Containerterminalen, som er beliggende i Alkmaar i umiddelbar nærhed af et
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affaldsforbrændingsanlæg, der drives af HVC, skal fremme transport af husholdningsaffald ad indre
vandveje i stedet for ved vejtransport. Kommissionen fandt, at det var nødvendigt at analysere støttens
proportionalitet, en eventuel konkurrencefordrejning mellem terminaler for indre vandveje samt
tilskuddets indvirkning på markedet for affaldsforvaltning.

489. Den 24. juli godkendte Kommissionen størstedelen af de særlige bestemmelser for transport-
sektoren i den autonome provins Trento med det formål at fremme overførslen af godstrafik fra landevej
til alternative transportformer (287). Kommissionen besluttede ikke desto mindre at indlede proceduren
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til investeringsstøtten til jernbanevogne og nyt eller
ombygget rullende materiel, idet der var tvivl om, hvorvidt den var forenelig med Kommissionens
forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på små
og mellemstore virksomheder (288).

3.3. Landevejstransport

490. Den 27. februar besluttede Kommissionen i forbindelse med olieprisstigningen i 2000 at indlede
den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende to støtteordninger, som tager sigte på at yde støtte til en
specifik type køretøjer gennem nedsættelse af vejafgifter (289). Da Kommissionen undersøgte sagerne, var
den i tvivl om, hvorvidt foranstaltningerne egnede sig til miljøbeskyttelse, og om de var forenelige med
den fælles transportpolitik.

491. Der blev vedtaget flere beslutninger vedrørende transportinvesteringsstøtte (290). Kommissionen
understreger imidlertid det forhold, at i sektorer med overkapacitet, såsom landevejstransport, kan der i
princippet ikke ydes støtte til køb af transportkøretøjer. Det er dog muligt at yde støtte i forbindelse med
køb af nye køretøjer, hvis et sådant incitament tager sigte på miljøbeskyttelse eller -sikkerhed og rent
faktisk udgør en kompensation for omkostningerne ved højere tekniske normer end dem, der er fastlagt i
den nationale lovgivning eller fællesskabslovgivningen.

492. Kommissionen godkendte således en spansk støtteordning vedrørende anskaffelse af motorcykler
med elmotor eller hybridmotor i den selvstyrende region Castilla y León (291) og en ordning, der tager
sigte på at udbrede brugen af køretøjer, der er tilpasset bevægelseshæmmede (292). Andre beslutninger
vedrørte en dansk støtteordning, som tager sigte på at tilskynde til brug af mindre forurenende
lastbiler (293), og en række beskæftigelsesordninger indført i Asturias (Spanien) (294) i 2001 og 2002 for
transportsektoren med henblik på at skabe og bevare arbejdspladser i dette område.

¥287∂ Sag N 833/2001 (EFT C 242 af 8.10.2002).
¥288∂ EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33.
¥289∂ Sag C 11/2002 (ex N 382/01) — Italien (Piemonte) — Vejafgiftsnedsættelser til fordel for visse lastbiler, der foretager

godstransport, for at omlede dem fra hovedvej 33 ved Lago Maggiore til A26-motorvejen (EFT C 87 af 11.4.2002); sag
C 14/02 (ex NN 72/01) — Portugal — Vejafgiftsnedsættelser til fordel for visse lastbiler, der foretager gods- og
passagertransport, vedtaget efter olieprisstigningen i sommeren/efteråret 2000 (EFT C 88 af 12.4.2002).

¥290∂ Sag N 762/2001 — »Investeringsstøtteordning for den autonome region Madeira«, Kommissionens beslutning af
27.2.2002; sag N 646/00 — Italien, Kommissionens beslutning af 7.5.2002; sag N 507/2001 — Portugal — »Siriart«,
Kommissionens beslutning af 7.5.2002 (EFT C 146 af 19.6.2001).

¥291∂ Sag N 203/2002, Kommissionens beslutning af 18.9.2002 (EFT C 9 af 15.1.2003).
¥292∂ Sag N 337/02 — Spanien (regionen Madrid) — »Støtte til anskaffelse af offentlige transportmidler, der er tilpasset

bevægelseshæmmede«, Kommissionens beslutning af 27.11.2002 (endnu ikke offentliggjort).
¥293∂ Sag N 100/01 — »Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler«, Kommissionens beslutning af 22.5.2002 (EFT C 154 af

28.6.2002).
¥294∂ Sag N 600/B/2001, Kommissionens beslutning af 16.10.2002.
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3.4. Passagerer

493. Den 2. oktober besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod de forskellige
arrangementer, som den britiske regering ønsker at indføre med henblik på renovering og forbedring af
London Underground gennem et offentligt-privat partnerskab (295). Formålet med de britiske
foranstaltninger er at udvikle en bedre Underground i London gennem en effektiv operatør i den
offentlige sektor, som arbejder med en forbedret infrastruktur forvaltet af den private sektor.
Kommissionen er af den opfattelse, at disse arrangementer, bl.a. den kompensation, der skal betales til
infrastrukturselskaberne, ikke udgør statsstøtte. De er nemlig resultatet af en konkurrencebaseret
indkøbsprocedure, der udelukker eventuelle fordele.

3.5. Vandveje

3.5.1. Transport ad indre vandveje

494. Hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem til 2010 (296) søger at fremme
transportformer, som er mindre skadelige for miljøet, og inden for hvilke der stadig er uudnyttet
kapacitet, f.eks. transport ad indre vandveje. Det er derfor i fælles interesse at omdirigere den
varetransport, der foregår ad landevej, over mod transport ad indre vandveje, jf. EF-traktatens artikel 87,
stk. 3, litra c). Den 27. november (297) anførte Kommissionen, at salget af væsentlige dele af Erste Donau-
Dampfschiffahrt-Gesellschaft mbH, som ejes 100 % af Republikken Østrig, til byen Wien ikke kunne anses
for at være statsstøtte.

Boks 3: Landevejstransportvirksomheder

I maj 2002 vedtog Rådet enstemmigt tre beslutninger om ydelse af national støtte fra
Nederlandene, Italien og Frankrig (1) til fordel for landevejstransportvirksomheder. Disse
beslutninger sikrer, at de undtagelsesforanstaltninger, som Rådet vedtog (2001/224/EF) den
12. marts 2001, og som tillod Nederlandene, Italien og Frankrig at anvende reducerede punktaf-
giftssatser på visse mineralolier til fordel for vognmandsfirmaer, anses for at være forenelige med
fællesmarkedet. Der gøres opmærksom på, at i 2001 besluttede Rådet at tillade Nederlandene at
anvende reducerede punktafgiftssatser på dieselbrændstof til vognmandsfirmaer indtil den
1. oktober 2002 og Italien og Frankrig indtil den 31. december 2002. På baggrund af
Kommissionens beslutning om at indlede proceduren mod disse tre lande (2) efter EF-traktatens
artikel 88, stk. 2, søgte og fik de tre pågældende stater Rådets accept af, at der foreligger ganske
særlige omstændigheder i henhold til artikel 88, stk. 2, tredje afsnit, hvorved det bliver muligt at
anse en sådan støtte for forenelig med fællesmarkedet.

(1) Nederlandene (dok. 8032/02 + COR1); Italien (dok. 8033/02 + COR1); Frankrig (dok. 8034/02 + COR1).
(2) Sag C 24/2001 — Italien; sag C 25/2001 — Frankrig; sag C 26/2001 — Nederlandene.

¥295∂ Sag N 264/2002 (EFT C 309 af 12.12.2002).
¥296∂ KOM(2001) 370.
¥297∂ Sag N 471/2002 — Østrig.
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3.5.2. Søtransport

495. Den 30. januar godkendte Kommissionen en fransk ordning, som i tre år skal dække op til 30 %
af driftsomkostningerne ved nye »short sea shipping«-ruter (298). De franske myndigheder supplerer de
europæiske støtteforanstaltninger til short sea shipping med national støtte ved at finansiere projekter,
som ikke ville kunne komme i betragtning til fællesskabsstøtte, fordi de kun omfatter nationale
operatører.

496. Kommissionen godkendte flere tonnageskatteordninger (299), som tillader virksomhederne at
betale skat i henhold til deres flådes kapacitet snarere end på grundlag af den opnåede fortjeneste. Disse
ordninger udgør en række tonnageordninger, som Kommissionen tidligere godkendte for Nederlandene,
Tyskland og Det Forenede Kongerige. Sådanne foranstaltninger synes allerede at have haft held til at
vende tilbagegangen i skibsfarten i EU.

497. Den 19. juni traf Kommissionen en negativ beslutning med hensyn til ydelse af søtransportstøtte
til nederlandske slæbebådsaktiviteter, som udføres i og omkring havne i EU (300). Eftersom
havnebugsering anses for en havneaktivitet, der ikke udgør en »søtransport«-aktivitet, blev ydelsen af
søtransportstøtte til sådanne havnetjenester anset for at være uforenelig med fællesmarkedet. Da der
allerede tidligere er blevet ydet en sådan støtte, besluttede Kommissionen, at Nederlandene skulle søge
støtten tilbagebetalt fra og med den 12. september 1990.

498. Den 20. december 2001 besluttede Kommissionen at indlede den formelle undersøgelses-
procedure vedrørende en italiensk støtteordning (301), som giver rederierne et incitament til at skaffe sig af
med enkeltskrogede tankskibe, som er over 20 år gamle. Den 17. juli 2002 nåede Kommissionen
imidlertid til den konklusion, at støtteordningen ville udgøre et vigtigt bidrag til at øge miljøbeskyttelsen
og forbedre sikkerheden til søs.

499. Den 2. juli 2002 godkendte Kommissionen en støtteforanstaltning vedrørende en forpligtelse til
offentlig tjenesteydelse med hensyn til søtransporttjenester på Korsika (302). Den 17. juli godkendte
Kommissionen støtte i form af et lån på 22,5 mio. EUR til redning af Société nationale maritime Corse-
Méditerranée (SNCM) (303). Støtten skal ydes af den franske stat via det 100 %-statsejede Compagnie
générale maritime et financière (CGMF). Desuden indledte Kommissionen den 19. august den formelle
undersøgelsesprocedure vedrørende den planlagte omstruktureringsstøtte til SNCM (304).

500. Kommissionen havde ingen indvendinger mod videreførelsen for 2002 af en italiensk
støtteordning, som reducerer de sociale bidrag fra søtransportselskaber i cabotagesektoren (305).
Kommissionen havde allerede godkendt denne ordning for perioden 1999-2001.

¥298∂ Sag C 65/2000 (ex N 679/2000) (EFT C 196 af 25.7.2002).
¥299∂ Sag N 736/01 — Spanien, Kommissionens beslutning af 27.2.2002

Sag N 563/01 — Danmark, Kommissionens beslutning af 12.3.2002 (EFT C 146 af 19.6.2002)
Sag N 195/02 — Finland, Kommissionens beslutning af 16.10.2002
Sag N 504/2002 — Irland, Kommissionens beslutning af 15.12.2002.

¥300∂ Sag C 56/2001 (EFT L 314 af 18.11.2002, s. 97).
¥301∂ Sag C 97/2001 (ex N 93/2001) — »Sécurité du transport maritime«, Kommissionens beslutning af 20.12.2001.
¥302∂ Sag N 781/01 — »Desserte maritime de la Corse« (EFT C 186 af 6.8.2002).
¥303∂ Sag NN 27/2002 (endnu ikke offentliggjort).
¥304∂ Sag C 58/02 (ex N 118/2002) (EFT C 308 af 11.12.2002).
¥305∂ Sag N 519/02 — »Videreførelse af en ordning med nedsatte sociale bidrag inden for cabotagesejlads«, Kommissionens

beslutning af 6.9.2002 (EFT C 262 af 29.10.2002).
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501. Den 2. oktober besluttede Kommissionen at indlede den formelle undersøgelsesprocedure
vedrørende en planlagt britisk investeringsstøtte til fordel for Clydeboyd Ltd (306) til anlæg af et mere
omfattende kaj- og godshåndteringsanlæg. Kommissionen var i tvivl om statstilskuddets proportionalitet
og mente, at det kunne have en skadelig indvirkning på de eksisterende infrastrukturer.

502. Kommissionen gav også grønt lys til en tysk søfartsuddannelsesstøtte for 2002 (307), ligesom den
allerede tidligere har godkendt tilsvarende tyske ordninger for henholdsvis 1998, 1999, 2000 og 2001.
Ordningen vil bidrage til at bevare den maritime knowhow og ekspertise om bord på tyske handelsskibe.
Kommissionen besluttede også, at den ikke ville gøre indsigelse mod offentlige tilskud fra regionen
Flandern til finansiering af havnefogedkontorer i belgiske havne (308).

503. Den 13. november godkendte Kommissionen de danske indkomstskattenedsættelsesforan-
staltninger (309) for søfarende om bord på danske fartøjer, der er registreret enten i det almindelige register
(DAS) eller i det andet register (DIS). Den 2. december gjorde Kommissionen ikke indsigelse mod en
mindre ændring af en ordning, som reducerer den lokale skat for rederier (310). Kommissionen fandt
endvidere, at nedsættelsen fra 169 til 161 dage af den minimumsperiode, som søfolk skal tilbringe på
havet for at være omfattet den irske skattelettelsesordning for søfolk (311), ikke ville underminere
konklusionerne af dens beslutning af 2. marts 1999, og var af den opfattelse, at den ændrede ordning
fortsat ville være forenelig med fællesmarkedet.

3.6. Luftfart

504. På baggrund af følgerne af terrorangrebene i USA den 11. september 2001, som har fået
forsikringssektoren til at tage situationen op til fornyet overvejelse og med kort varsel afskaffe næsten
enhver dækning af risici, der er forbundet med krigshandlinger og terrorangreb, fortsatte Kommissionen
anvendelsen af sin politik, som er fastlagt i meddelelsen af 10. oktober 2001 (312). Kommissionen havde
understreget i meddelelsen, at hvis situationen med utilstrækkelig forsikringsdækning skulle vare ved,
kan medlemsstaterne beslutte at fortsætte med at yde en supplerende forsikringsgaranti eller selv dække
denne risiko direkte. Muligheden for indgriben på nationalt plan er således blevet forlænget tre gange,
indtil den 31. marts, den 30. juni og endelig den 31. oktober 2002 (313). Kommissionen har ligeledes i sin
meddelelse fastlagt betingelserne for, at den ville anse de foranstaltninger, som regeringerne træffer på
forsikringsområdet, for at være i overensstemmelse med traktatens artikel 87, stk. 2, litra b). Denne
bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte, hvis formål er at »råde bod på skader, der
er forårsaget af usædvanlige begivenheder«. Kommissionen har derfor undersøgt de foranstaltninger, den
har fået anmeldt, ved hver fornyelse af støtten på grundlag af den artikel (314).

¥306∂ Sag C 62/02 (ex N 221/02) (EFT C 269 af 5.11.2002).
¥307∂ Sag NN 94/2002 — Tyskland, Kommissionens beslutning af 30.10.2002 (endnu ikke offentliggjort).
¥308∂ Sag N 438/02 — Belgien, Kommissionens beslutning af 16.10.2002 (EFT C 284 af 21.11.2002).
¥309∂ Sag NN 116/1998 — Danmark, Kommissionens beslutning af 13.11.2002.
¥310∂ Sag N 662/2002 — Frankrig, Kommissionens beslutning af 2.12.2002.
¥311∂ Sag N 661/2002 — Irland, Kommissionens beslutning af 2.12.2002 (EFT C 15 af 22.1.2003).
¥312∂ Meddelelse fra Kommissionen af 10.10.2001 om følgerne for luftfarten af attentaterne i USA (KOM(2001) 574).
¥313∂ Meddelelse af 2.7.2002 (KOM(2002) 320 endelig).
¥314∂ Sag NN 34/2002 — Irland — Forsikringsordning i luftfartssektoren, Kommissionens beslutning af 27.2.2002; sag

NN  35/2002 — Nederlandene — Foranstaltninger vedrørende offentlig dækning for skader i luftfartssektoren,
Kommissionens beslutning af 27.2.2002; sag NN 43/2002 — Det Forenede Kongerige — Forlængelse af
luftfartsforsikring, Kommissionens beslutning af 27.2.2002; sag NN 45/2002 — Finland, Kommissionens beslutning af
6.3.2002.
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505. Kommissionen godkendte ligeledes de erstatningsordninger, som flere medlemsstater havde
indført til dækning af flyselskabernes tab som følge af lukningen af visse dele af luftrummet fra den
11. til den 14. september 2001. Kommissionen mente dog, at visse af de kriterier, der er fastlagt i
meddelelsen, skulle være opfyldt, for at denne støtte kan godkendes.

506. I denne forbindelse godkendte Kommissionen de ordninger, som henholdsvis Frankrig, Det
Forenede Kongerige og Tyskland havde indført ved beslutningerne af 30. januar, 12. marts og
2. juli 2002 (315). Den 5. juni 2002 besluttede Kommissionen til gengæld at indlede den formelle undersø-
gelsesprocedure med hensyn til den forlængelse af støtteforanstaltningen, som Frankrig havde anmeldt,
for så vidt angår de omkostninger, der er opstået efter den 14. september 2001 (316); en endelig negativ
beslutning herom blev truffet den 11. december 2002 (317). Hvad angår den ordning, som Østrig havde
planlagt, besluttede Kommissionen den 16. oktober 2002 at godkende den delvis, men også at indlede
den formelle undersøgelsesprocedure med hensyn til godtgørelse af udgifter opstået efter den
14. september 2001 (318). Kommissionen fortsætter undersøgelsen af foreneligheden af lignende hastende
støtteordninger, som er anmeldt af andre medlemsstater.

507. Den 6. marts (319) besluttede Kommissionen endvidere at indlede en undersøgelsesprocedure efter
EF-traktatens artikel 88, stk. 2, mod Grækenland vedrørende en anvendelse af statsstøtte, der tidligere var
blevet godkendt i 1994 og 1998 (320), og som kunne udgøre misbrug, samt ydelsen af en ny støtte til
luftfartsselskabet Olympic Airways (OA) og dets datterselskaber. Den 11. december 2002 konstaterede
Kommissionen, at en del af den støtte, der tidligere var ydet af den græske stat (321), ikke var forenelig
med traktaten, og at der var blevet ydet ny ulovlig støtte, som ikke var blevet anmeldt. Kommissionen har
derfor anmodet Grækenland om at søge den støtte, der er udbetalt efter den 14. august 1998,
tilbagebetalt.

508. Den 9. april besluttede Kommissionen, at den ikke ville gøre indsigelse mod TAP’s planlagte
refinansieringsforanstaltninger (322). Kommissionen mente, at det portugisiske selskabs plan om at frigøre
flere garantier og udnytte de frigjorte aktiver til at sikre supplerende finansielle ordninger ikke var
statsstøtte.

509. Kommissionen godkendte ligeledes den 19. juni 2002 (323) to finansieringsforanstaltninger
vedrørende Alitalia (Italien). Kommissionen mente på den ene side, at udbetalingen af den tredje rate på
129 mio. EUR af omstruktureringsstøtten, der blev godkendt i 1997, var forenelig med EF-traktaten. Den
mente på den anden side dog, at den fremtidige kapitalforhøjelse på maksimalt 1,4 mia. EUR, der vil
blive forelagt for selskabets aktionærer, som opfylder kriteriet om en privat investor i en markeds-
økonomi, ikke udgør statsstøtte.

510. Endelig besluttede Kommissionen den 11. december 2002 at indlede den formelle undersøgelses-
procedure vedrørende de fordele, som Ryanair havde fået i forbindelse med etableringen af selskabets
første base på det europæiske fastland i Charleroi i 2001. Disse fordele hidrører fra den vallonske region

¥315∂ Sag N 806/2001 — Frankrig (EFT C 59 af 6.3.2002, s. 25); sag N 854/2001 — Det Forenede Kongerige (EFT C 98 af
23.4.2002, s. 36); sag N 269/2002 — Tyskland (endnu ikke offentliggjort).

¥316∂ Sag C 42/2002 (ex N 286/2002) (EFT C 170 af 16.7.2002, s. 11).
¥317∂ Sag C 42/2002 (ex N 286/2002) (endnu ikke offentliggjort).
¥318∂ Sag C 65/2002 (ex N 262/2002) (EFT C 309 af 12.12.2002).
¥319∂ Sag C 19/2002 (ex NN 133/2000) (EFT C 98 af 23.4.2002, s. 8).
¥320∂ EFT L 128 af 21.5.1999, s. 1, og EFT L 273 af 25.10.1994, s. 22.
¥321∂ Jf. traktatens artikel 87, stk. 1.
¥322∂ Sag N 132/02.
¥323∂ Sag C 54/96 og N 318/02 (endnu ikke offentliggjort).
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(nedsættelse af lufthavnsskatter på en uigennemsigtig og diskriminerende måde) og fra lufthavnsadmini-
strationen, som er en offentlig virksomhed, der kontrolleres af regionen (tilskud til åbning af nye ruter,
personalets hoteludgifter, afholdelse af reklame-/markedsføringsomkostninger osv.).

511. Samme dag besluttede Kommissionen også at indlede proceduren mod den støtte, der var blevet
ydet til luftfartsselskabet Intermedicion Aérea (Intermed) på den faste rute mellem Girona og Madrid.
Den gav udtryk for, at den var i tvivl om, hvorvidt de betingelser, der gør det muligt for en medlemsstat at
pålægge public service-forpligtelser, var blevet overholdt.

4. Landbrug

4.1. Udvikling af politikker og lovgivningsinitiativer i 2002

4.1.1. Nye rammebestemmelser for statsstøtte til bortskaffelse af slagteriaffald og døde dyr samt til
udgifter til screening for transmissible spongiforme encefalopatier (TSE)

512. Kommissionen vedtog den 27. november nye rammebestemmelser for statsstøtte til bortskaffelse
af slagteriaffald og døde dyr samt til udgifter til screening for transmissible spongiforme encefalopatier
(TSE) (324). De nye regler præciserer og ændrer statsstøttepolitikken på disse områder. Det er nødvendigt,
fordi medlemsstaterne har fulgt forskellige politikker, der skaber alvorlig risiko for konkurrencefor-
drejning.

513. BSE-lovgivningen har medført en betydelig ændring af de økonomiske vilkår, når det gælder
slagteriaffald. Det, der før var et værdifuldt produkt, må nu bortskaffes med betydelige omkostninger.

514. For at give sektoren mulighed for at tilpasse sig denne situation har Kommissionen hidtil
godkendt statsstøtte til meget store beløb. Der er dog risiko for, at dette kan resultere i alvorlig konkurren-
cefordrejning. Nogle medlemsstater giver megen statsstøtte, medens andre intet giver. Det var derfor
nødvendigt at tage politikken på dette område op til revision. I de nye regler tages der hensyn til behovet
for at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet, hvilket kan gøre det berettiget at yde støtte, uden
at konkurrencen derved fordrejes.

515. Disse nye rammebestemmelser indskrænker på ingen måde mulighederne for at indrømme
statsstøtte og berører heller ikke forpligtelserne ifølge bestemte rådsforordninger til at kompensere
landbrugerne for tab, hvis deres dyr er inficeret med BSE eller sygdomme af lignende art. Rammebe-
stemmelserne sigter primært mod at mindske de høje omkostninger, der til stadighed opstår som følge af
den generelle forpligtelse til at gennemføre test og separere risikomateriale fra sunde dyr.

516. I fremtiden må der ikke længere ydes statsstøtte til omkostningerne ved bortskaffelse af nogen
former for slagteriaffald. Medlemsstaterne kan undtagelsesvis yde støtte på 50 % til bortskaffelse af
specificeret risikomateriale og kød- og benmel, som produceres i 2003 og ikke længere kan afsættes.

517. Med hensyn til test i forbindelse med screening for TSE skal medlemsstaterne overholde en øvre
grænse på 40 EUR ved testning af kvæg, der slagtes til konsum fra den 1. januar 2003. Der var ikke
tidligere fastsat nogen øvre grænse. Beløbet dækker de samlede omkostninger ved testningen, dvs. testkit
samt omkostninger i forbindelse med udtagning, transport, analyse, opbevaring og destruktion af prøven.
Det understreges, at Fællesskabet i øjeblikket betaler 15 af disse 40 EUR (10,5 EUR i 2003). Dette loft

¥324∂ EFT C 324 af 24.12.2002.
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betragtes som tilstrækkeligt til at dække den pris, de mest konkurrencedygtige leverandører i EU tager for
testkit. Denne grænse på 40 EUR skal bidrage til at undgå konkurrencefordrejninger og tilskynde testkit-
leverandørerne i den dyre ende til at nedsætte deres priser. Hvad angår de øvrige TSE-test (f.eks. på døde
kvæg eller får), har Kommissionen besluttet, at den fortsat vil godkende statsstøtte på op til 100 %.

518. Kun i tilfælde af, at dyrene dør på bedrifterne, kan medlemsstaterne yde statsstøtte på op til
100 % af bortskaffelsesomkostningerne (opsamling og transport) og 75 % af destruktionsomkostningerne
(oplagring, forarbejdning, destruktion og endelig bortskaffelse). I visse tilfælde kan der ydes støtte på
100 % til destruktion, f.eks. hvis den finansieres via gebyrer eller bidrag fra kødsektoren. For at give
medlemsstaterne mulighed for at tilpasse de eksisterende finansieringsordninger vil Kommissionen
godkende støtte på op til 100 % indtil udgangen af 2003.

519. Disse rammebestemmelser finder anvendelse på ny statsstøtte, herunder anmeldelser fra
medlemsstaterne, som der endnu ikke er truffet afgørelse om, med virkning fra 1. januar 2003.
Kommissionen foreslår medlemsstaterne, at de ændrer deres eksisterende støtteordninger for at bringe
dem i overensstemmelse med disse retningslinjer senest den 31. december 2003. Rammebestemmelserne
gælder indtil den 31. december 2013.

4.2. Oversigt over sager

520. Kommissionen har modtaget 341 anmeldelser vedrørende forslag til foranstaltninger vedrørende
statsstøtte, der skulle ydes til landbruget og den agroindustrielle sektor. Kommissionen indledte også
behandlingen af 34 støtteforanstaltninger, der hidtil ikke var blevet anmeldt i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 88, stk. 3. Der blev ikke indledt eller afsluttet undersøgelser af eksisterende støtteforan-
staltninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1. Kommissionen havde ingen indvendinger over
for 250 foranstaltninger. Adskillige af foranstaltningerne blev godkendt, efter at medlemsstaterne enten
havde ændret dem eller lovet at ændre dem, så de kom i overensstemmelse med Fællesskabets statsstøt-
teregler. Proceduren efter artikel 88, stk. 2, blev indledt over for fem sager, hvor foranstaltningerne førte
til alvorlig tvivl med hensyn til deres forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen afsluttede
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, i fire tilfælde, idet der blev truffet en negativ beslutning
for tre af disse foranstaltninger. I alle de tilfælde, hvor der var truffet en negativ beslutning, og
medlemsstaten allerede havde udbetalt statsstøtte, krævede Kommissionen, at støtten blev tilbagebetalt.

521. Nedenstående oversigt indeholder nogle af de sager, der rejste de mest interessante spørgsmål i
forbindelse med statsstøtte til landbruget og den agroindustrielle sektor i 2002.

4.2.1. Naturkatastrofer

522. Europa-Kommissionen har godkendt fem støtteforanstaltninger, hvorunder ofre inden for
landbrugssektoren får kompensation for tab forårsaget af de seneste oversvømmelser i Tyskland.
Foranstaltningerne blev undersøgt hurtigt, og det blev konkluderet, at den af Tyskland foreslåede
kompensation skulle udbetales i sin helhed. Foranstaltningerne betragtes som forenelige med EF-
traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), hvori det hedder, at Kommissionen kan godkende støtte til skade
forårsaget af naturkatastrofer. De godkendte foranstaltninger omfatter:

— finansiel kompensation på højst 20 % (30 % i ugunstigt stillede områder) til landmænd til dækning
af indtægtstab som følge af oversvømmelser og arealbeskadigelser (325)

¥325∂ Sag N 567/2002.
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— straksudbetalinger på op til i alt 50 % til dækning af tab som følge af oversvømmelser og især tab,
ødelæggelse og beskadigelse af erhvervsgoder som f.eks. anlæg, maskiner, arealer, kvæg,
driftsfonde og evakueringsomkostninger (326)

— støtte til hel eller delvis kompensation for investeringstab for at holde virksomheden i gang (327)

— det særlige program under Gemeinschaftsaufgabe for skader som følge af oversvømmelser, der især
omfatter støtte til genopbygning af landsbyer, veje i landdistrikter og skove og akvakulturaktiviteter,
med særlig vægt på en miljøvenlig genopbygning (328)

— lån fra Landwirtschaftliche Rentenbank, der støttes med en garanti på 80 % til lån med henblik på
likviditetsstøtte eller investering i land- og skovbrugsbedrifter (329).

523. Kommissionen godkendte den 18. september en stor støtteordning vedrørende kompensation for
tab som følge af naturkatastrofer i Grækenland (330). Metoden for beregning af tab baseres ikke på den
samlede produktion i referenceåret, der er den vigtigste beregningsmetode i EU-rammebestemmelserne
vedrørende statsstøtte til landbruget, men på udbyttet i de enkelte departementer (ovennævnte rammebe-
stemmelser giver mulighed for at anvende en anden beregningsmetode end den nævnte, hvis det viser sig
hensigtsmæssigt). Budgettet for denne ordning er meget stort: over 171 mio. EUR til statsstøtte og over
126 mio. EUR til støtteforanstaltninger, som de græske myndigheder ønsker at samfinansiere med EU, og
som stadig behandles.

4.2.2. Salgsfremstød og reklame

524. Den 13. februar godkendte Kommissionen, at Tyskland (Bayern) yder støtte på 3,5 mio. EUR
i 2002 i forbindelse med indførelse af et nyt kvalitetsmærke. Der er godkendt et årsbudget på over
2 mio. EUR for 2003 og 2004. Kvalitetsmærket er led i et omfattende kvalitets- og kontrolprogram, som
har til formål at genvinde forbrugernes tillid efter den store nedgang i oksekødsalget efter BSE-krisen.
Alle EU-virksomheder kan benytte kvalitetsmærket, hvis de opfylder programmets krav.

525. Støtten omfatter udgifter til en række individuelle foranstaltninger, f.eks.:

— kontrol og godkendelse af de virksomheder, der deltager i programmet

— informationsforanstaltninger for at oplyse forbrugerne om mærket og dets betydning

— salgsfremmende foranstaltninger og reklame.

526. Støtten ydes til grupper af brugere af kvalitetsmærket, f.eks. salgsorganisationer eller andre
virksomheder inden for fødevareproduktion. Mærkebrugerne skal opfylde betingelser vedrørende
produktion, forarbejdning og salg af kvæg og oksekød og skal opfylde højere kontrolstandarder end
normalt. Det er planen, at mærket på et senere tidspunkt skal udvides til at omfatte andre produkter end
oksekød.

¥326∂ Sag N 581/2002.
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527. Kommissionen godkendte denne støtte på grundlag af de nye rammebestemmelser for statsstøtte
til reklame for landbrugsprodukter, som trådte i kraft den 1. januar 2002. På grundlag af disse rammebe-
stemmelser er det for første gang tilladt at kombinere informationer om produktkvalitet og produktop-
rindelse inden for rammerne af et sådant mærke. Det mærke, som Kommissionen nu har godkendt
statsstøtte til, giver producenter fra hele EU tilladelse til at angive produkters oprindelse.

528. Kommissionen godkendte den 27. februar en national støtteordning vedrørende salgsfremstød og
reklame (331) i Italien. Denne ordning ændrer tilsvarende ordninger, der allerede er godkendt af
Kommissionen i forbindelse med støttesag nr. 558/2000 (332) og N 729/A/2000 (333), for at bringe dem i
overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til reklame for produkter opført i EF-
traktatens bilag I og visse produkter uden for bilag I (334) vedrørende statsstøtte til bortskaffelse af
slagteriaffald og døde dyr samt til udgifter til screening i forbindelse med TSE-test.

529. Det er første gang, at ovennævnte rammebestemmelser anvendes i stor målestok (alle former for
organisationer, der repræsenterer landbrugsproducenter er potentielle støttemodtagere). Anvendelsen af
ordningen kontrolleres i årlige rapporter fra de italienske myndigheder.

4.2.3. Stigning i brændstofpriser

530. Kommissionen traf den 11. december en delvis negativ beslutning vedrørende de støtteforan-
staltninger, som Spanien har truffet som følge af prisstigningerne på brændstof, og over for hvilke den
havde indledt den formelle undersøgelsesprocedure i april 2001 (335). Ifølge Kommissionen var en række
foranstaltninger, der var direkte knyttet til denne prisstigning, ikke omfattet af statsstøttereglerne. Den
fandt dog, at Spanien, hvad angår to foranstaltninger i den fremlagte pakke (rentetilskud til lån og
garantier og visse skattefordele), ikke har kunnet dokumentere, at støtten er begrænset til at dække tab
som følge af brændstofprisstigningerne. Kommissionen har derfor fastslået, at der er tale om driftsstøtte,
som er uforenelig med konkurrencereglerne.

531. Kommissionen har på grundlag af traktaten fastslået, at følgende foranstaltninger ikke udgør
støtte:

— ændring af lov om merværdiafgift

— afgiftsforanstaltninger til fordel for landbrugskooperativer

— fiskale foranstaltninger vedrørende indkomstbeskatning af fysiske personer og merværdiafgiften,
der omfatter følgende foranstaltninger:

• for 2000 anvendelse for visse aktiviteter i forbindelse med opdræt — der er underlagt
særordningen — af et korrektionsindeks for foder, der købes hos tredjemand

• for 2001 nedsættelse af nettoudbyttet under særordningen vedrørende indkomstbeskatningen af
fysiske personer, for så vidt angår landbrugsaktiviteter og husdyravl

¥331∂ Sag N 30/2002.
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• ligeledes for 2001 nedsættelse af procentsatsen til fastlæggelse af de kvartalsvise momsbetalinger
under den forenklede ordning for merværdiafgifter for visse landbrugsaktiviteter og afgiftsforan-
staltningen vedrørende stigning i procentsatsen af udgifter, der er vanskelige at begrunde inden
for rammerne af indkomstbeskatningen af fysiske personer.

532. Kommissionen har derimod besluttet, at statsstøtte til ejere af landbrugsbedrifter i form af
rentetilskud til lån og godtgørelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse samt foranstaltningen vedrørende
udvidelse for 2000 og 2001 af skattefordelene vedrørende indkomstbeskatning af fysiske personer ved
overdragelse af visse landbrugsarealer og -bedrifter er uforenelige med fællesmarkedet. Med hensyn til
disse foranstaltninger har Spanien ikke fremlagt dokumentation for en forbindelse mellem brændstofpris-
stigningerne og landmændenes tab. Da der er tale om ulovlig støtte, skal Spanien annullere disse
foranstaltninger og omgående kræve pengene tilbagebetalt af støttemodtagerne. Spanien skal inden for to
måneder meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at annullere støtten, og kræve
den tilbagebetalt.

4.2.4. Indledning af formelle undersøgelser

Støtte til virksomheder, der udvinder, raffinerer og emballerer olivenmasse

533. Kommissionen besluttede den 14. marts at indlede undersøgelsesproceduren vedrørende
Spaniens statsstøtte til virksomheder, der udvinder, raffinerer og emballerer olivenmasse (336). Støtten
ydes i form af lån til et samlet beløb på højst 5 000 mio. ESP (30,05 mio. EUR) med en rentegodtgørelse
fra landbrugsministeriet, som også kan indrømme rentegodtgørelse for garantier vedrørende disse lån.

534. På dette stadium betragter Kommissionen støtten som statsstøtte, som har til formål at forbedre
virksomhedernes finansielle situation, men som ikke bidrager til udviklingen inden for sektoren. Den kan
derfor udgøre driftsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet. Der kan endvidere være tale om
overtrædelse af EU-bestemmelser (de fælles markedsordninger).

Støtte til olivenolieproducentorganisationer

535. Kommissionen besluttede den 19. juli at indlede en statsstøtteundersøgelse vedrørende en
regional støtteordning (Estremadura, Spanien) til fordel for olivenolieproducentorganisationer. Støtten i
form af tilskud, der beregnes på basis af antallet af indgivne anmodninger om støtte til produktion af
olivenolie og spiseoliven, kommer oven i EU-støtten i medfør af forordning (EØF) nr. 136/66.

536. På dette stadium finder Kommissionen, at et tilskud til producentorganisationer, der beregnes på
basis af antallet af indgivne anmodninger om støtte til produktion af olivenolie og spiseoliven, er statsstøtte,
der har til formål at forbedre organisationernes finansielle situation, men som ikke på nogen måde bidrager
til udvikling inden for sektoren. Støtten skal derfor betragtes som driftsstøtte, der er uforenelig med
fællesmarkedet. Der er endvidere tale om støtte, der vil kunne gribe ind i de mekanismer, der regulerer de
fælles markedsordninger, og som derfor vil være i strid med disse og EU-bestemmelserne.

Støtte til finansiering af offentlig destruktionstjeneste

537. Kommissionen besluttede den 10. juli at indlede en formel undersøgelse med hensyn til visse
aspekter af destruktionssystemet i Frankrig (337). Kommissionen har modtaget en række klager, hvoraf det
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fremgår, at destruktionsafgiften virker fordrejende. Formålet med destruktionsafgiften er at finansiere en
tjeneste, som består i indsamling og destruktion af døde dyr og slagteriaffald, der er klassificeret som
uegnet til konsum og foder. Afgiften, der blev indført med virkning fra den 1. januar 1997, omfatter køb
af kød og andre nærmere specificerede produkter og skal betales af enhver, der foretager detailsalg af
sådanne produkter, idet grundlaget for afgiftsberegningen er værdien, eksklusive moms, af de købte
produkter, uanset hvor de kommer fra.

538. Kommissionens undersøgelse er især fokuseret på, at destruktionsafgiften, der er indført for at
finansiere ordningen, også rammer kød fra andre medlemsstater, uden at dette kød nyder godt af destruk-
tionsordningen. Det, at ordningen er gratis, synes endvidere at medføre, at de direkte støttemodtagere,
især slagterier, husdyravlere og indehavere af dyremel, fritages for udgifterne til bortskaffelse af affalds-
produkter i forbindelse med deres aktiviteter. Det ville kunne udgøre statsstøtte, der måske er uforenelig,
til fordel for disse operatører.

539. Kommissionen undersøger endvidere det forhold, at afgiften baseres på en virksomheds samlede
omsætning og ikke på kødsalget. Visse virksomheder er således fritaget for afgiften, i tilfælde hvor de
sælger mere kød end en anden virksomhed, der har større omsætning med andre produkter. Denne
fritagelse indebærer muligvis ulovlig statsstøtte for de virksomheder, der ikke er omfattet af afgiften.

540. Domstolen har i øvrigt fået forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af EF-
traktatens artikel 87, stk. 1, i relation til destruktionsafgiften (338).

Rationaliseringsstøtteordning for svineslagterier

541. Den 28. december 2001 besluttede Europa-Kommissionen at indlede en formel undersøgelses-
procedure over for en anmeldt rationaliseringsordning for svineslagterier i Nederlandene (339). På baggrund
af Førsteinstansrettens dom i sagen Weyl Beef Products BV mfl. mod Kommissionen (340) blev det anset for
nødvendigt at undersøge, om den anmeldte foranstaltning, der indebar en aftale mellem virksomheder for
at reducere kapaciteten, var i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 81. Kommissionen betvivlede,
at foranstaltningen kunne fritages som krisekartel, fordi der tilsyneladende ikke var nogen strukturel
overkapacitet i sektoren, og det var endvidere tvivlsomt, om foranstaltningen ville forbedre
produktionen. Kommissionen var endelig også i tvivl om, hvorvidt den foreslåede foranstaltning var
forenelig med bestemmelserne i afsnit 9 i rammebestemmelserne for statsstøtte på landbrugsområdet.
Ved brev af 5. august 2002 trak de nederlandske myndigheder anmeldelsen af foranstaltningen tilbage.
Der vil derfor ikke blive truffet nogen endelig afgørelse i denne sag.

5. Fiskeri

542. På grund af sin sociale og økonomiske karakter har fiskerisektoren i beretningsperioden modtaget
omfattende offentlig støtte både på EU-plan på nationalt plan.

543. Kommissionen har på grundlag af retningslinjerne for undersøgelse af statsstøtte til fiskeri og
akvakultur (341) vurderet, om de nationale ordninger for statsstøtte inden for fiskerisektoren er i overens-
stemmelse med EU-lovgivningen.
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544. I december 2002 nåede Rådet til enighed om reformen af den fælles fiskeripolitik. Rådets
forordning (EF) nr. 2369/2002 (342) forenklede artikel 19 i forordning (EF) nr. 2792/1999, som fastlægger,
i hvilket omfang traktatens statsstøtteregler gælder for fiskeriet.

545. For at fremskynde EU-strukturfondenes betalinger og mindske den administrative byrde for både
medlemsstaterne og Kommissionen som følge af »rutinemæssige« positive statsstøttebeslutninger uden
at slække på kontrolordningen for statsstøtte finder artikel 87-89, fra og med 1. januar 2003, ikke længere
anvendelse på medlemsstaternes tidligere eller fremtidige betalinger, som er den obligatoriske nationale
samfinansiering af udgifterne ifølge reglerne for Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet.
Artikel 87-89 finder dog stadig anvendelse på støtte, som er mere vidtgående, end hvad der er
obligatorisk ifølge disse regler. Den efterfølgende kontrol, der gennemføres ved tilbagebetalingen til
medlemsstaterne i henhold til strukturfondsreglerne, er fortsat gældende.

546. Kommissionen godkendte den 27. november en støtteordning, der var anmeldt af de
nederlandske myndigheder, med henblik på tilbagekøb i 2003 af »reserverede« fiskerilicenser (343).
Sådanne licenser, der giver ret til at udøve fiskeri, er ikke knyttet til et bestemt fartøj, men placeres på
markedet af ejeren. De kan købes af enhver fiskekutterejer på et hvilket som helst tidspunkt inden for to
år efter udstedelsen.

547. Formålet med den anmeldte støtteordning, der omfatter 900 000 EUR, er at tilbagekøbe de
licenser, der er reserveret af den nederlandske stat til markedsprisen for at trække dem ud af omløb, fordi
de pågældende licenser forsvinder pr. 1. januar 2004. Nederlandene har givet tilsagn om, at der ikke vil
blive udbetalt yderligere støtte til dette formål, og at systemet med reserverede licenser vil ophøre med
udgangen af 2004.

548. I november 2002 vedtog Kommissionen to positive endelige beslutninger (344) vedrørende
støtteordninger til fordel for fiskere, der i 2000 var tvunget til midlertidigt at stoppe deres fiskeri-
virksomhed. I det ene tilfælde var det midlertidige fiskeriophør forårsaget af et forureningsfænomen, i det
andet tilfælde var ophøret forbundet med en plan for at beskytte havets ressourcer. Samtidig besluttede
Kommissionen, at den ikke havde indvendinger mod denne form for ordninger, der indførtes til
beskyttelse af ressourcerne i 2001 og 2002 (345).

D — Procedurer

1. Eksisterende støtte

549. Kommissionen indledte den 16. oktober en formel undersøgelsesprocedure vedrørende støtte til
tyske producenter af kornbrændevin (Kornbranntwein) (346). Beslutningen er truffet på baggrund af de
tyske myndigheders afvisning af at overholde Kommissionens henstilling af 19. juni 2002, som
opfordrede de tyske myndigheder til inden udgangen af 2003 at inkorporere foranstaltninger med henblik
på at reformere deres lovgivning om kornbrændevinsproducenternes monopol i lovgivningen. Den

¥342∂ Rådets forordning (EF) nr. 2369/2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser
for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 49).
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nuværende tyske ordning indebærer støtte til de tyske producenter, som producenter i de øvrige
medlemsstater ikke nyder godt af. Ifølge de tyske myndigheder finder de ikke særligt restriktive
landbrugsregler anvendelse på det pågældende produkt, mens Kommissionen mener, at kornbrændevin,
der er en alkoholholdig drik, er underlagt reglerne i EF-traktatens artikel 87 og 88.

550. EU’s fælles holdning til kapitlet om konkurrence, der blev vedtaget i november 2001, indeholder
en procedure for vurdering af statsstøtteforanstaltninger, som er trådt i kraft inden den faktiske tiltrædel-
sesdato, og som ansøgerlandene ønsker at anvende ud over denne dato.

551. I udkastet til tiltrædelsestraktaten fastsættes det, at følgende støtteforanstaltninger skal betragtes
som eksisterende støtte inden for rammerne af EF-traktatens artikel 88, stk. 1, fra tiltrædelsestidspunktet:

a) støtteforanstaltninger, der trådte i kraft inden den 10. december 1994

b) støtteforanstaltninger, der er opført i bilaget til tiltrædelsestraktaten (den såkaldte »traktatliste«)

c) støtteforanstaltninger, som forud for tiltrædelsen var undersøgt af den nye medlemsstats statsstøtte-
kontrolmyndighed og fundet forenelige med EF-regelværket, og over for hvilke Kommissionen ikke
har gjort indsigelse på grund af alvorlig tvivl om foranstaltningens forenelighed med fællesmarkedet
(den såkaldte »interimsprocedure«).

552. Alle foranstaltninger, som indebærer statsstøtte, og som ikke opfylder ovennævnte betingelser,
betragtes som ny støtte ved tiltrædelsen med henblik på anvendelse af EF-traktatens artikel 88, stk. 3.

553. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke støtte til transportsektoren eller aktiviteter i forbindelse
med produktion, forarbejdning og salg af produkter, der er anført i bilag I til EF-traktaten, bortset fra
fiskeprodukter og produkter afledt heraf. Ovennævnte bestemmelser foregriber heller ikke de overgangs-
foranstaltninger vedrørende konkurrencepolitikken, der er fastsat i udkastet til tiltrædelsestraktaten.

554. Traktatlisten blev etableret i 2002 på basis af foranstaltninger, der var indsendt af ansøger-
landene. Ved udgangen af oktober 2002 havde ansøgerlandene indsendt 332 statsstøtteforanstaltninger
(57 % vedrørende individuelle støttesager og 43 % vedrørende støtteordninger). Kommissionens
tjenestegrene undersøgte disse foranstaltninger på basis af informationer fra ansøgerlandene og
konkluderede, at 69 % af foranstaltningerne var forenelige med EF-regelværket. Det blev derfor
foreslået, at disse foranstaltninger blev medtaget i traktatlisten.

2. Fritaget støtte

555. Der er vedtaget fritagelsesforordninger for at give medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til
visse sektorer. Det betyder i praksis, at medlemsstaterne ikke behøver at give Kommissionen officiel
meddelelse om deres planer, inden støtten ydes.

556. For at give Kommissionen mulighed for at også at gennemføre kontrol inden for disse sektorer
skal medlemsstaterne én gang om året aflægge rapport til Kommissionen om den støtte, der er ydet inden
for rammerne af fritagelsesforordningerne.

557. Medlemsstaternes indberetninger skal forbedres. Kommissionen har indledt et omfattende
initiativ på uddannelsesområdet, som er rettet mod medlemsstaterne, og som har til formål at påvise
nytten af indberetningen som et middel til at øge gennemsigtigheden på statsstøtteområdet samt oplyse
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dem om mindstekrav for korrekt indberetning. Det vil give Kommissionen mulighed for at udføre sit
kontrolarbejde.

3. Tilbagesøgning af støtte

558. Den 12. marts krævede Kommissionen støtte på 7,83 mio. EUR tilbagebetalt fra Neue Erba
Lautex GmbH (NEL) (Tyskland) og dets moderselskab, det konkursramte Erba Lautex GmbH. De to
retlige enheder udgør en koncern, der holdes kunstigt i live af denne støtte og af en ikke-tilbagebetalt
støtte på 61,36 mio. EUR, som allerede i juli 1999 var erklæret ulovlig. Kommissionen kunne ikke tillade
et selskab, som ikke havde tilbagebetalt støtte, der var erklæret ulovlig for to år siden, at etablere et
datterselskab, der blot skulle fungere som instrument til at opnå mere statsstøtte og yderligere fordreje
konkurrencen. I sin beslutning fastslog Kommissionen først, at NEL ikke var et uafhængigt nyt selskab,
men dannede en koncern sammen med sit moderselskab, det konkursramte Erba Lautex GmbH.
Kommissionen fastslog for det andet, at støtten ikke var forenelig med fællesmarkedet, da den helt klart
ikke opfylder betingelserne i rammebestemmelserne for rednings- og omstruktureringsstøtte. Endelig
bemærkede Kommissionen, at den nye støtte sammen med den ikke-tilbagebetalte støtte, der var erklæret
ulovlig i juli 1999, havde en kumulerende negativ indvirkning på konkurrencen, da konkurrencefor-
drejningen kun er blevet forværret.

559. Den 30. oktober afsluttede Kommissionen tre års undersøgelser og krævede, at ulovlig støtte på
15,7 mio. EUR til den østtyske porcelænsproducent Kahla (Thüringen) (347) skulle tilbagebetales.
Beslutningen vedrører to forskellige retlige enheder: Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) — en porcelæns-
producent, der blev privatiseret i 1991 og erklæret konkurs i 1993 efter omfattende tab — og
producentens retlige efterfølger, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II), der blev oprettet i 1992
for at overtage det konkursramte Kahla I’s aktiver og videreføre virksomheden inden for produktion af
porcelænsfade og porcelæn. Den formelle undersøgelsesprocedure blev indledt i november 2000 og
udvidet i november 2001. Undersøgelsen omfattede i alt 33 foranstaltninger til fordel for både Kahla I
og II til et samlet beløb på ca. 79 mio. EUR. Af de ti foranstaltninger til fordel for Kahla I fastslog
Kommissionen, at ca. 37 mio. EUR ikke udgjorde statsstøtte, og at yderligere 19 mio. EUR var omfattet
af godkendte støtteordninger. De resterende 3 mio. EUR blev vurderet på basis af rammebestemmelserne
for rednings- og omstruktureringsstøtte, men da kravene i disse rammebestemmelser ikke var opfyldt,
blev de erklæret for ulovlige. Det blev konstateret, at de 23 foranstaltninger til fordel for Kahla II
udgjorde støtte. Af det samlede beløb var ca. 7,3 mio. EUR omfattet af godkendte støtteordninger, og de
resterende 12,7 mio. EUR blev vurderet som ad hoc-støtte. Det fremgik af rapporter, der blev udarbejdet
ved selskabets oprettelse, at Kahla II havde været i vanskeligheder siden oprettelsen og indtil 1996. Den
støtte, der var ydet i denne periode, blev derfor vurderet på basis af rammebestemmelserne for redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder. På grund af manglen på en sund omstruktureringsplan og et
væsentligt bidrag til omstruktureringen blev denne støtte erklæret uforenelig med bestemmelserne. Den
støtte, der var tildelt fra 1996, blev vurderet som regional investeringsstøtte. Da der imidlertid helt klart
var tale om driftsstøtte, der ikke var knyttet til nogen initialinvestering, blev denne støtte betragtet som
ulovlig. Den ulovlige støtte på 15,7 mio. EUR skal tilbagebetales af Kahla I og II.

Tilbagesøgning af støtte og Rådets anvendelse af traktatens artikel 88, stk. 2

560. Kommissionen besluttede den 27. februar at indbringe et annullationssøgsmål for Domstolen
vedrørende Rådets beslutning (348) af 21. januar 2002 om tilladelse til, at Portugals regering yder støtte

¥347∂ Sag C 62/00.
¥348∂ Beslutning 2002/114/EF af 21.1.2002 (EFT L 43 af 14.2.2002, s. 18).
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på maksimalt 16,3 mio. EUR til portugisiske svineavlere. Denne støtte svarer til den støtte, som
2 116 svineavlere skulle tilbagebetale i medfør af Kommissionens to endelig negative beslutninger af
25. november 1999 (349) og 4. oktober 2000 (350).

561. Kommissionen, der havde fastslået, at disse foranstaltninger skulle betragtes som støtte, der var
uforenelig med traktatens artikler om statsstøtte (artikel 87 og 88), havde derfor krævet, at Portugal
skulle træffe foranstaltninger for at tilbagesøge den ulovligt udbetalte støtte. Disse beslutninger er ikke
blevet anfægtet af Portugal, som ikke har indklaget sagen for Domstolen.

562. De portugisiske myndigheder har iværksat tilbagesøgningsproceduren for ulovlig udbetalt støtte,
men har skiftet mening, og ved brev af 23. november 2001 anmodede de formelt Rådet om tilladelse til,
som led i proceduren i traktatens artikel 88, at yde en støtte på i alt 16,3 mio. EUR til de 2 116 støttemodtagere,
der er omfattet af Kommissionens to negative beslutninger.

563. Den 21. januar 2002 vedtog Ministerrådet en positiv beslutning og gav tilladelse til den
pågældende støtte. Denne beslutning, der formelt er baseret på traktatens artikel 88, stk. 2, betragtes af
Kommissionen som misbrug af denne bestemmelse i det foreliggende tilfælde. Rådet har truffet denne
beslutning, mere end 15 måneder efter at Kommissionen havde vedtaget ovennævnte beslutninger. Rådet
har for første gang anvendt denne ekstraordinære procedure for at godkende støtte, som udelukkende
tager sigte på at annullere de økonomiske virkninger af Kommissionens to endelig beslutninger.
Kommissionen betragter retssikkerheden omkring EU’s beslutninger som alvorligt truet af denne
rådsbeslutning.

564. Rådets anvendelse af proceduren i traktatens artikel 88 for de facto og uden tidsmæssige
begrænsninger at annullere de økonomiske virkninger af ovennævnte to endelige beslutninger medfører
ifølge Kommissionen:

— en uacceptabel forvridning af retssikkerheden for alle berørte parter

— at Rådet handler i anden instans og dermed krænker såvel Kommissionens beslutningsbeføjelser
som Domstolens domsbeføjelser

— rejser et principspørgsmål om Kommissionens reelle beføjelser til at beslutte statsstøttepolitikken og
om fordelingen af de beføjelser mellem institutionerne, der er fastlagt i traktaten.

Den har derfor indbragt denne sag for Domstolen (351).

4. Manglende gennemførelse af beslutninger

565. Ved dom af 3. juli 2001 konstaterede Domstolen manglende gennemførelse af Kommissionens
beslutning af 4. december 1996 om krav om tilbagesøgning af ulovlig udbetalt støtte, der var ydet inden
for rammerne den belgiske ordning Maribel bis/ter, som går ud på at reducere bidrag til sociale sikringer
inden for de sektorer, der er mest udsat for international konkurrence.

¥349∂ EFT L 66 af 14.3.2000, s. 20.
¥350∂ EFT L 29 af 31.1.2001, s. 49.
¥351∂ Sag C 110/02, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union.
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566. Den 24. december 1999 vedtog Belgien imidlertid en lov om tilbagesøgning (»Maribel 4«).
Kommissionen konstaterede imidlertid, at det med denne lov ikke var muligt at tilbagesøge hele det
pågældende beløb. Loven gav de virksomheder, der havde tilbagebetalt støtten, mulighed for på ny at
trække det tilbagebetalte beløb fra deres skattepligtige indkomst, hvilket resulterede i, at de fik en ny
uretmæssig støtte. Kommissionen fandt endvidere, at de belgiske myndigheders anvendelse af de
minimis-reglen indebar misbrug, bl.a. fordi den giver virksomheder, der ikke er omfattet af denne regel
(transport, landbrug, kul og stål), mulighed for at nyde gavn heraf.

567. Da Domstolens dom ikke er opfyldt korrekt, tilstillede Kommissionen den 20. marts 2002 de
belgiske myndigheder en åbningsskrivelse på basis af traktatens artikel 228. Den blev fulgt op af
ophævelse af dobbelte skattefradrag. Problemet omkring de minimis-reglen er imidlertid endnu ikke løst.

568. Kommissionen besluttede derfor den 17. juli at tilstille de belgiske myndigheder en begrundet
udtalelse for manglende efterkommelse af dommen. Hvis kravene ikke opfyldes, kan Kommissionen
indbringe sagen for Domstolen for at få Belgien dømt til at betale en tvangsbøde. Det vil i så fald være
første gang, der indbringes en sag af denne art vedrørende statsstøtte.

5. Domstolens domme

569. Den 17. oktober annullerede Retten i Første Instans, som afviste de omtvistede foranstaltningers
karakter af statsstøtte, Europa-Kommissionens beslutning af 18. januar 2000 (352), hvori Kommissionen
fastlog, at støtten til Linde AG var uforenelig med fællesmarkedet. I 1996/1997 led det tyske statsejede
privatiseringsorgan Treuhandanstalt (THA/BvS), som ejede et kulilteproduktionsanlæg i Leuna, betydelige
tab, fordi det havde indgået en økonomisk ufordelagtig langsigtet leveringskontrakt med Union
Chimique Belge (UCB). Prisen for kulilten dækkede ikke engang produktionsomkostningerne. For at
nedbringe tabet ydede THA/BvS et tilskud på 9 mio. DEM til opførelse af et nyt kulilteproduktionsanlæg
i Leuna. Som modydelse for tilskuddet overtog Linde THA/BvS’ leveringsforpligtelse over for UCB.

570. Selv om tilskuddet til Linde indebar en økonomisk fordel for den tyske stat, fandt Kommissionen, at
tilskuddet udgjorde støtte, fordi det gav Linde mulighed for at få et nyt produktionsanlæg uden at skulle
betale de fulde omkostninger hertil. Domstolen afviste, at der var tale om støtte, med henvisning til de
særlige markedsforhold for det berørte produkt, og især fordi produktet skulle produceres på
forbrugsstedet. I Domstolens retlige begrundelse er bekræftelsen af det markedsøkonomiske investor-
princip af afgørende betydning, selv om det ikke udtrykkeligt nævnes som sådan.

571. Selv om Domstolen anlægger en bred vurdering af THA/BvS’ »økonomisk rationelle« adfærd
ved at spare penge for staten, anvender den — ifølge Kommissionens fortolkning — markedsinvestor-
princippet som det afgørende kriterium. Domstolen anfører, at kun den (hypotetiske) del af tilskuddet,
der måske er højere end den (tilsvarende) markedspris for overdragelsen af kulilteleveringsforpligtelsen
kan udgøre statsstøtte. I den henseende burde Kommissionen have undersøgt, om tilskuddet afspejlede
den (markeds-) pris, som ville have været aftalt mellem økonomiske aktører i den samme situation på den
måde, Kommissionen læser dommen.

572. Det ville kræve, at Kommissionen skulle fastsætte en markedspris for overtagelsen af leverings-
forpligtelsen og sammenligne denne med de 9 mio. DEM, der blev betalt af den tyske stat. Tilskuddet fra
den tyske stat ville ikke udgøre støtte, hvis en markedsøkonomisk investor ville have betalt samme beløb,

¥352∂ Sag COMP C 18/99, Kommissionens beslutning 2000/524/EF af 18. januar 2000 (EFT L 211 af 22.8.2000, s. 7).
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dvs. hvis Tyskland handlede som en »homo oeconomicus«. Hvis en del af tilskuddet oversteg
markedsprisen, ville denne del derfor udgøre statsstøtte. Kommissionen har taget undersøgelsen op igen.

573. Den 11. juli afsagde Retten i Første Instans kendelse vedrørende et annullationssøgsmål, der var
indbragt mod Kommissionens beslutning 1999/484/EF af 3. februar 1999 (353), idet den erklærede den
spanske regerings statsstøtte til virksomheden Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA) ulovlig og
uforenelig med fællesmarkedet.

574. Støttemodtageren HAMSA havde siden 1993 modtaget forskellige former for støtte, f.eks. lån og
sikkerhedsstillelser fra det offentlige organ IFA, konvertering til kapital af en del af sin gæld til IFA og
eftergivelse af gæld til en række offentlige myndigheder. Blandt de otte annullationsgrunde, som
sagsøger med støtte fra den spanske stat havde anført over for Kommissionens beslutning, accepterede
Domstolen kun den vedrørende støtteforanstaltningerne i form af statslige organers eftergivelse af gæld.

575. I sin dom erkender Retten, at Kommissionen har »vurderet de offentlige kreditorers samlede
situation i forhold til de private kreditorers og har baseret sin afgørelse på en simpel sammenligning af
den samlede gæld til offentlige kreditorer og den samlede gæld til private kreditorer og af den
gennemsnitlige procentvise gældseftergivelse fra henholdsvis offentlige og private kreditorer såvel som
på grundlag af konstateringen af, at de offentlige kreditorer, til forskel fra hovedparten af de private
kreditorer, havde en privilegeret stilling eller pantesikkerhed«. Retten fandt, at »det således tilkom
Kommissionen, for hver af de offentlige organer og under hensyn til ovennævnte faktorer, at afgøre, om
gældseftergivelsen var klart mere omfattende end den, som en tænkt privat kreditor, der i videst muligt
omfang antages at indtage den samme stilling i forhold til sagsøgeren som det pågældende offentlige
organ, og som søger at inddrive de beløb, han har til gode, ville være gået med til«. Det er derfor på grund
af Kommissionens »lidet nuancerede« samlede fremgangsmåde, at denne del af beslutningen er
annulleret.

576. Retten har derimod afvist alle sagsøgers øvrige indsigelser, især indsigelsen vedrørende den
manglende anvendelse af princippet om regional disciplin for ad hoc-sektorstøtte og indsigelsen
vedrørende påvirkning af samhandelen på grundlag af globale oplysninger uden nogen konkret analytisk
påvisning.

577. Domstolen fik forelagt to annullationssøgsmål mod Kommissionens beslutning 2000/237/EF (354)
og 2000/0240/EF (355) af 22. december 1999 og erklærede to spanske støtteordninger — 1) til fordel for
produktion af grøntsager til industriel forarbejdning samt 2) vedrørende finansiering af driftskapital —
uforenelige med traktaten. I de to tilfælde bekræftede Domstolen, at et forholdsvis beskedent støttebeløb
eller en støttemodtagers forholdsvis beskedne størrelse ikke på forhånd udelukker, at samhandelen
mellem medlemsstaterne berøres, og har godkendt, at landbrugsstøtte undtages fra de minimis-reglen.

578. Hvad angår den manglende begrundelse for påvirkning af samhandelen, bekræftede Domstolen,
at Kommissionen ikke er forpligtet til at påvise støttens virkning. Samtidig anførte den, at de omtvistede
beslutninger omfattede tal over samhandelen mellem de øvrige medlemsstater og Spanien og dermed
information om den globale situation, inden for hvilken støtten blev ydet, samt information om støttens
generelle virkninger for produktionsomkostningerne og tilstedeværelsen af en fælles markedsordning.

¥353∂ EFT L 193 af 26.7.1999, s. 1.
¥354∂ EFT L 75 af 24.3.2000, s. 54.
¥355∂ EFT L 76 af 25.3.2000, s. 16.
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579. I de to domme bekræftede Domstolen endvidere, at:

— Anvendelsen af ordene »usædvanlig« og »alvorlig« i undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3,
litra a), viser, at denne bestemmelse kun angår områder, hvor den økonomiske situation er meget
dårlig i forhold til Fællesskabet som helhed, medens undtagelsesbestemmelsen i litra c) i samme
bestemmelse derimod har en større rækkevidde, idet den indeholder hjemmel til at fremme
udviklingen i bestemte områder af en medlemsstat, som er dårligere stillet end det nationale
gennemsnit. Den tilføjer, at på området for driftsstøtte, der ikke er udformet som regional investe-
ringsstøtte eller som støtte til jobskabelse, og som ikke er omfattet af anden praksis, f.eks. vedrørende
driftslån, er analysen af sektorvirkningen vigtigere end analysen af virkningen for regionen.

— De omhandlede støtteordninger indebar økonomisk incitament til at sælge og købe råvarer fra
regionen og udgjorde derfor begrænsning af varernes frie bevægelighed; dvs. en foranstaltning med
tilsvarende virkning som en kvantitativ begrænsning, der er forbudt i medfør af traktaten. Støttefor-
anstaltningerne kunne derfor ikke erklæres forenelige med fællesmarkedet. Den pågældende fælles
markedsordning var berørt heraf.
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Figur  6
Udviklingen i antallet af registrerede sager 
(med undtagelse af landbrug, fiskeri, transport og kul) mellem 1997 og 2002
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Figur 7
Udviklingen i antallet af beslutninger, der er truffet af Kommissionen 
(med undtagelse af landbrug, fiskeri, transport og kul) mellem 1997 og 2002
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Antal beslutninger fordelt på medlemsstaterne i 2002 
(med undtagelse af landbrug, fiskeri, transport og kul)
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IV — FORSYNINGSPLIGTYDELSER

1. Generelle principper

580. Den betydning, som EU tillægger opretholdelsen og udbygningen på europæisk plan af
forsyningspligtydelser af høj kvalitet, er blevet bekræftet ved mange lejligheder i de seneste år, navnlig
på Det Europæiske Råds møder, og kommer også til udtryk i den opmærksomhed, som Europa-
Parlamentet tillægger spørgsmålet. I dette kapitel redegøres der for udviklinger i løbet af 2002,
hovedsageligt for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (356), under videreførelsen af den særlige
indsats, der påbegyndtes i sidste års beretning, for at lette adgangen for den brede offentlighed til de
relevante oplysninger om de pågældende tjenesteydelser (357).

581. I sin rapport til Det Europæiske Råds møde i Laeken anførte Kommissionen især, at den »havde
til hensigt i løbet af 2002 — i tæt samråd med medlemsstaterne — på EF-plan at fastsætte rammer for
statsstøtte, der ydes til virksomheder, som har fået til opgave at yde tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse. Medlemsstaterne og virksomhederne vil i sådanne rammer kunne hente vejledning
om, under hvilke betingelser Kommissionen kan godkende statsstøtte ydet som kompensation for, at der
pålægges forpligtelser i forbindelse med leveringen af offentlige tjenester. Rammerne kunne navnlig
indeholde en præcisering af betingelserne for Kommissionens godkendelse af statsstøtteordninger og
således lette anmeldelsespligten for individuel støtte. Som det næste skridt vil Kommissionen evaluere
erfaringerne fra anvendelsen af de nævnte rammer, og Kommissionen vil, såfremt og i det omfang det er
begrundet, vedtage en forordning med henblik på at fritage visse former for støtte til tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse fra pligten til forudgående anmeldelse«.

582. Kommissionen udarbejdede rapporten på baggrund af Førsteinstansrettens retspraksis (358),
hvorefter kompensationer i forbindelse med offentlige ydelser udgør statsstøtte som omhandlet i
traktatens artikel 87, stk. 1. I mellemtiden afsagde Domstolen imidlertid sin dom i Ferring-sagen (359),
hvori den snarere mener, at kompensationer, der ikke overstiger omkostningerne ved tjenesteydelserne af
almen økonomisk interesse, ikke giver modtagervirksomhederne en fordel, hvorfor kompensationerne
ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87. Eventuel overkompensering kan derimod
udgøre statsstøtte.

583. Efter Ferring-dommen foreslog generaladvokat Léger i sit forslag til afgørelse i Altmark Trans-
sagen (360), at Domstolen burde omgøre Ferring-dommen og vende tilbage til Førsteinstansrettens
retspraksis fra FFSA- og SIC-sagerne. I sit forslag af 30. april 2002 til afgørelse i sagen GEMO SA (361)
foreslår generaladvokat Jacobs, at der skabes en sondring mellem de to kategorier af sager efter forholdet
mellem den ydede finansiering og de forpligtelser, som staten har pålagt, samt den klarhed, med hvilken
disse forpligtelser er defineret. I de sager, hvori der er en direkte og tydelig forbindelse mellem dels den
ydede finansiering, dels klart definerede forsyningspligtydelser, vil der være tale om kompensation som

¥356∂ I overensstemmelse med definitionerne i flere meddelelser fra Kommissionen omfatter forsyningspligtydelser
tjenesteydelser af såvel ikke-økonomisk som økonomisk karakter, hvorimod tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse kun omfatter tjenesteydelser af almen interesse og af økonomisk karakter.

¥357∂ En kort oversigt over de generelle principper, der gælder for området, findes i afsnit IV.1, nr. 487-489, i
konkurrenceberetningen for 2001.

¥358∂ Især FFSA-dommen af 27.2.1997, sag T-106/95, og SIC-dommen af 10.5.2000, sag T-46/97.
¥359∂ Dom af 22.11.2001, sag C-53/00.
¥360∂ Forslag til afgørelse af 19.3.2002, sag C-280/00.
¥361∂ Sag C-126/01.
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omhandlet i Ferring-dommen. I de sager, hvori det ikke klart fremgår, at statsfinansieringen ydes til
gengæld for levering af forsyningspligtydelser, der er klart definerede, er der tale om statsstøtte.
Generaladvokat Jacobs’ tilgang synes fulgt af generaladvokat Stix-Hackls i hendes forslag til afgørelse af
7. november 2002 i sagen om Enirisorse SpA (362).

584. I sin rapport til Det Europæiske Råds møde i Sevilla (363) erindrede Kommissionen om
udviklingen i retspraksis og understregede, at på grund af usikkerhed om den juridiske definition af
kompensationer for offentlige ydelser synes det ikke muligt at udarbejde en endelig tekst herom, som
planlagt i rapporten til Det Europæiske Råds møde i Laeken. En tekst udarbejdet på grundlag af
gældende retspraksis vil ikke give den retssikkerhed, som såvel medlemsstaterne som de virksomheder,
der varetager tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, ønsker.

585. Hvis Domstolen i sine kommende domme mener, at kompensationer for offentlige tjeneste-
ydelser udgør statsstøtte, vil den fremgangsmåde, som Kommissionen foreslog i sin rapport til Det
Europæiske Råds møde i Laeken, kunne videreføres. Hvis Domstolen derimod bekræfter sin retspraksis
fra Ferring-dommen, vil kompensationer, hvis beløb ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for, at
tjenesteydelserne af almen økonomisk interesse kan drives, ikke udgøre statsstøtte, hvorfor der ikke vil
blive tale om anmeldelsespligt i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3.

586. For så vidt angår sagens realitet, er det under alle omstændigheder hensigtsmæssigt at
understrege, at den juridiske debat om, hvorledes kompensationer i forbindelse med offentlige
tjenesteydelser defineres, ikke vil indvirke på driften af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.
Hvis retspraksis fra Ferring-sagen opretholdes, kan medlemsstaterne tildele kompensationer, som ikke
udgør statsstøtte, hvis de i øvrigt er korrekt beregnet. Hvis retspraksis fra Ferring-sagen ikke opretholdes,
udgør kompensationen statsstøtte, men hvis den ikke fører til overkompensering, er den forenelig med
traktaten i henhold til artikel 86, stk. 2. I begge tilfælde kan virksomheder, der er pålagt tjenesteydelser af
almen økonomisk interesse, således være sikre på at råde over de nødvendige midler til driften.

587. I sin rapport til Det Europæiske Råd i København (364) erindrede Kommissionen om disse
principper og bebudede en udarbejdelse af et dokument, der især skulle behandle følgende spørgsmål:

— begrebet tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og medlemsstaternes frihed til at definere
sådanne

— anvendelsesområdet for statsstøttereglerne, navnlig for begreber som økonomisk aktivitet og
påvirkning af samhandelen

— forholdet mellem medlemsstaterne og de virksomheder, der har fået pålagt at varetage en
tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, navnlig behovet for en præcis afgrænsning af virksom-
hedernes forpligtelser og eventuelle kompensationer fra staten

— retningslinjerne for udvælgelse af virksomheder, der pålægges at varetage tjenesteydelser af almen
økonomisk interesse

¥362∂ Forenede sager C-34/01 og C-38/01.
¥363∂ Beretning om arbejdet med retningslinjerne for statsstøtte i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk

interesse (KOM(2002) 280 endelig).
¥364∂ KOM(2002) 636 endelig.
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— finansiering af den offentlige ydelse; uafhængigt af kompensationens karakter bør det sikres, at
beløbet beregnes korrekt for at undgå enhver form for overkompensering, som vil udgøre uforenelig
statsstøtte.

588. Efter en første drøftelse med medlemsstaternes eksperter i december 2002 af et uofficielt
dokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene agter Kommissionen at fortsætte arbejdet i 2003
og udarbejde et dokument på baggrund af Domstolens retspraksis.

2. Den seneste udvikling

2.1. Planlagt grønbog om rammedirektiv for forsyningspligtydelser

589. I sin rapport til Det Europæiske Råds møde i Laeken (2001) lovede Kommissionen at undersøge
forslaget om at konsolidere og præcisere de underliggende principper for forsyningspligtydelser i EF-
traktatens artikel 16 i form af et rammedirektiv. Som svar på en anmodning fra Det Europæiske Råd på
mødet i Barcelona i år rapporterede Kommissionen om status over arbejdet ved udgangen af 2002.
Kommissionen forklarede, at den først ville udarbejde et høringsdokument i form af en grønbog om et
muligt rammedirektiv, hvilket indebærer, at der gøres status over samtlige EU-politikker på området for
forsyningspligtydelser og en gennemgang af deres indbyrdes sammenhæng og konsekvens. Grønbogen
forventes vedtaget i første kvartal 2003 og sætter Kommissionen i stand til at lancere debatten på
europæisk plan vedrørende en række spørgsmål i forbindelse med forsyningspligtydelser, ligesom der vil
kunne drages operationelle konklusioner på baggrund af debattens resultater og Kommissionens egne
analyser.

2.2. Statsstøttesager behandlet af Kommissionen

Crédit Mutuel

590. Kommissionen besluttede den 15. januar 2002, at Crédit Mutuel var blevet overkompenseret fra den
franske stats side for driften af Livret Bleu-systemet (365). Kommissionen hverken kritiserede eller
anfægtede opsparingskontoen, Livret Bleu, som er et finansieringsprodukt udtænkt af den franske stat, og
anerkender i sin beslutning, at systemet giver fordele til forbrugerne ved at gøre et skattefritaget
opsparingsprodukt tilgængeligt for et meget bredt publikum.

591. At varetage en forsyningspligtydelse indebærer såvel forpligtelser som kompensationer, som kan
udtrykkes i omkostninger og indtægter. Selv om bare det at varetage en forsyningspligtydelse i sig selv
kan skabe en fordel for virksomheden, anses dette ikke for at være i strid med statsstøttereglerne, hvis
kompensationerne nøje stemmer overens med de yderligere omkostninger, der er forbundet med
opgaven.

592. Som omkostninger inddragede Kommissionen den andel af omkostningerne ved filialdriften, der
følger af distributionen af Livret Bleu, betalingen af skattefrie renter til indehavere af en Livret Bleu-
konto samt faste omkostninger til forvaltningen af systemet, såsom overførsel af midler til CDC (Caisse
des Dépôts et Consignations) eller til udvalgte investeringsprojekter. Som indtægter inddragede
Kommissionen den kommission, som det statsejede CDC betaler efter instruks fra staten, svarende til
1,3 % af indlånene hos CDC og tilbagebetalingen af skattefordelen, og disse indtægter udgør således
statslige midler. Da Crédit Mutuel også forvaltede en del af Livret Bleu-midlerne selv, enten ved at

¥365∂ Sag C 88/97.
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investere i projekter efter statens instrukser eller ved at træffe egne investeringsbeslutninger, indgik
nettofortjenesterne fra sådanne transaktioner også i Livret Bleu-systemet. Disse omkostninger og
indtægter gav en positiv saldo for Crédit Mutuel over en lang periode, hvorfor Kommissionen
konkluderede, at der var tale om overkompensering for tjenesteydelsen. Crédit Mutuel skulle
tilbagebetale disse ekstraindtægter, og de franske myndigheder vil ændre og overvåge kompensations-
ordningen i overensstemmelse med traktatens regler.

593. Kommissionens beslutning betød enden på en lang og kompliceret procedure, som bekræftede
såvel Kommissionens støtte til medlemsstaternes ydelse af tjenester, som de mener af offentlig interesse,
som Kommissionens rolle, der skal sikre, at mellemmænd i forløbet ikke uberettiget drager økonomiske
eller kommercielle fordele på bekostning af skatteyderne og andre konkurrenter på markedet.

Ente Poste Italiane

594. Kommissionen modtog i 1997 en klage over, at Italien i forbindelse med omdannelsen af
Amministrazione Poste e Telegrafi til Ente Poste Italiane (EPI) (366) skulle have indført en række statsstøt-
teforanstaltninger uden at anmelde disse til Kommissionen. Kommissionen indledte i juli 1998 en formel
undersøgelsesprocedure og konstaterede også flere andre foranstaltninger, der kunne udgøre statsstøtte,
men som ikke var nævnt i klagen, og den udvidede således proceduren i løbet af 1998. EPI blev senere
omdannet til Poste Italiane SpA.

595. Første skridt i Kommissionens undersøgelse var at beregne, hvor meget den økonomiske støtte
under foranstaltningerne til fordel for EPI fra 1994 til 1999 beløb sig til. Den økonomiske støtte fra staten
til Poste Italiane beløb sig over hele tidsrummet til 17 960 mia. ITL (næsten 9 mia. EUR). Andet skridt
var at sammenligne støttebeløbet med de yderligere omkostninger, som EPI havde haft ved udførelsen af
den forsyningspligtydelse, som staten havde pålagt EPI. Når det skal vurderes, om traktaten overtrædes
ved økonomiske foranstaltninger til fordel for en virksomhed, der er pålagt opgaver af almen interesse, er
det vigtigt at checke, hvorvidt sådanne finansielle foranstaltninger fører til støtte, der går videre end de
yderligere omkostninger, som virksomheden har afholdt med henblik på at udføre sine opgaver af almen
interesse. Som Domstolen bestandigt har fastslået, har medlemsstaterne nemlig beføjelse til at sikre, at
virksomheder med opgaver af almen interesse udfører disse på økonomisk afbalancerede vilkår. Hvis
støtten således ikke overskrider de yderligere omkostninger, giver foranstaltningerne ikke anledning til
bekymring i forhold til statsstøttereglerne.

596. Kommissionen foretog beregningen af de yderligere omkostninger på grundlag af EPI’s særskilte
reviderede regnskaber. Allerede inden postdirektivets ikrafttræden havde EPI indført et særskilt
regnskabssystem, der opfylder kravene i og ånden bag direktivet og giver mulighed for at beregne de
yderligere omkostninger ved hver enkelt tjeneste, som EPI skal yde i henhold til forsyningspligten.

597. Kommissionen konkluderede, at de yderligere omkostninger i perioden 1994-1999 som resultat
af den forsyningspligtopgave, som EPI havde fået pålagt, beløb sig til 3 000 mia. ITL (1,5 mia. EUR)
årligt. Disse meget høje omkostninger kan forklares ved en række faktorer og navnlig den meget tunge
byrde som følge af den præferencetakst, der gælder for udbringning af dagblade og tidsskrifter samt
publikationer fra organisationer, der arbejder uden gevinst for øje. De yderligere nettoomkostninger i
forbindelse med de forskellige opgaver af almen interesse, som Poste Italiane havde fået pålagt, beløb sig
til mere end 18 000 mia. ITL.

¥366∂ Sag C 47/98.
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598. Sammenligningen mellem beløbet for de yderligere omkostninger ved forsyningspligtopgaverne
og det støttebeløb, som EPI havde fået tildelt, viste, at EPI ikke var blevet overkompenseret for
opgaverne. Da den økonomiske støtte tildelt EPI indtil 1999 under de foranstaltninger, der indgik i
Kommissionens undersøgelse, ikke er højere end de yderligere nettoomkostninger ved den opgave af
almen interesse, som virksomheden havde fået pålagt, besluttede Kommissionen at afslutte statsstøtteun-
dersøgelsen med en positiv beslutning.

599. På grundlag af lignende sammenligninger mellem de yderligere omkostninger afholdt ved ydelse
af tjenester af almen økonomisk interesse i tilknytning til statslige betalinger besluttede Kommissionen
ikke at gøre indsigelse over for fire anmeldelser vedrørende postsektoren fra Det Forenede Kongerige,
Sverige og Irland. I hver af disse sager kræver regeringen, at netværket forbliver overdimensioneret rent
økonomisk for at opretholde en landsdækkende adgang til postvæsenets statslige og betalingsmæssige
tjenesteydelser.

600. I Sverige betaler staten kompensation til postkontorerne for de nettoomkostninger, der er
forbundet med ydelse af de grundlæggende betalings- og kontotransaktioner både gennem urentable
posthuse i områder, hvor der ikke findes banker, og gennem landpostbude, der betjener 700 000 personer
og 5 000 virksomheder i fjerntliggende områder. I Irland skulle en kapitaldeltagelse på 12,7 mio. EUR
omlægge netværket for at sikre levedygtigheden, og beløbet er klart lavere end de yderligere nettoom-
kostninger ved de offentlige tjenesteydelser i den urentable del af netværket, som staten forpligtede sig til
at holde åbent. På lignende vis sigter statens kompensationsudbetalinger i Det Forenede Kongerige i
forbindelse med den foreslåede »genopfindelse af postkontorer i byområder« på at sikre kontinuiteten i
de offentlige tjenesteydelser. I den påtænkte britiske foranstaltning, »UK universal banking service«, er
sigtet endelig at gøre det muligt at gennemføre den obligatoriske overgang til udbetaling af socialsik-
ringsydelser gennem automatiske bankoverførsler og lette kontoadgangen for personer uden bankkonto,
hvorfor statens kompensation til posthusnettet for at sikre kundebetjening i og forvaltning af en
postbank ikke overstiger nettoomkostningerne ved den dertil knyttede offentlige tjenesteydelse.

601. Da der er ved at blive indført mekanismer, der skal sikre, at der ikke sker overkompensering, og,
i fald det skulle ske, mekanismer for at tilbagesøge sådan overkompensering inden for en rimelig frist,
har Kommissionen besluttet ikke at gøre indsigelse over for nogen af ovennævnte anmeldelser.

Italienske forsyningsværker

602. I sagen om de italienske forsyningsværker (367) skulle Kommissionen vurdere visse fordele tildelt
virksomheder oprettet under italiensk lovgivning om oprettelse af aktieselskaber med offentlig
majoritets- eller endog minoritetsdeltagelse. Disse selskaber kunne overtage ydelsen af tjenester, som
kommunerne sædvanligvis var ansvarlige for, nemlig befordring, gas, vand, affald og farmaceutiske
produkter. Reformen gav mulighed for større privat kapitaldeltagelse i forsyningssektoren og for en mere
erhvervsmæssig styring.

603. Virksomheder blev indrømmet en treårig fritagelse fra selskabsskat samt en fritagelse fra afgiften
på overførsler og en mulighed for at optage lån fra et italiensk administrativt organ, »Cassa Depositi e
Prestiti«. Lånefaciliteten og fritagelsen for selskabsskat blev af Kommissionen betragtet som statsstøtte,
idet de pågældende virksomheder fik privilegeret adgang til privat kapital samt lån.

604. Kommissionen afviste de italienske myndigheders argument om, at disse fordele skulle anses
som kompensation for de offentlige tjenester. Uanset om Førsteinstansrettens dom i Ferring-sagen følges
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eller ej af Domstolen, er principperne om neutralitet, overdragelse og definition samt proportionalitet
blevet anvendt i vurderingen af denne sag. Kommissionen fandt, at ingen af disse principper var
overholdt i den pågældende sag, idet støtten ikke var tildelt i tilknytning til overdragelsen af opgaven af
almen interesse, og der ikke kunne udledes nogen forpligtelse til opgaven af almen interesse i den
italienske lovgivning, der giver kommunerne beføjelse til at oprette selskaberne. Den italienske retsakt
definerer ikke klart opgaven af almen interesse, ligesom den heller ikke udtrykkeligt overdrager opgaverne
til den nye kategori af virksomheder. Endvidere kunne proportionaliteten af fordelene således ikke
vurderes, ligesom beløbet af de offentlige midler tildelt virksomhederne ikke kunne beregnes.

605. Efter en vurdering på grundlag af Europa-Kommissionens meddelelse fra 2001 (368) blev de
pågældende fordele betragtet som statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 86.

Public service-tv

606. Kommissionen traf i 2002 to beslutninger om godkendelse af statsfinansieret public service-tv
efter anmeldelse foretaget af medlemsstaterne.

607. Kommissionen godkendte den 13. februar økonomisk støtte til lokale tv-stationer i det
fransktalende område i Belgien (sag N 548/01) (369). Støtten skulle kompensere de lokale tv-stationer for
deres forsyningspligtydelser. Kommissionen konkluderede, at forsyningspligtydelsen ikke indeholdt
nogle fejl, og at den officielt var pålagt stationerne. Med hensyn til proportionaliteten fandt
Kommissionen, at der var indført retsbestemmelser for at sikre korrekt anvendelse af den økonomiske
støtte udelukkende til forsyningspligtydelserne, og at der var indført kontrolmekanismer for at hindre
krydssubsidiering af andre aktiviteter. Kommissionen gjorde derfor ikke indsigelse over for støtten.

608. Kommissionen godkendte den 22. maj statsfinansiering i Det Forenede Kongerige af BBC’s
licensafgifter for driften af ni nye digitalkanaler (sag N 631/2001). Kommissionen konkluderede, at de
nye digitalkanaler udgør en del af BBC’s forsyningspligt, at der ikke var tale om udtrykkelige fejl, og at
forsyningspligten officielt var blevet pålagt BBC. Kommissionen fandt endvidere, at den statslige
kompensation stod i forhold til nettoomkostningerne forbundet med de nye kanaler. Kommissionen
konkluderede derfor, at foranstaltningen ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87,
stk. 1.

Aftale om særlige kreditinstitutter

609. Kommissionsmedlem Mario Monti og statssekretær Caio Koch-Weser nåede den 1. marts 2002 til
enighed om en aftale også om de særlige tyske kreditinstitutter inden for rammerne af det overordnede
arbejde med statsgarantier til tyske statsbanker. Sidstnævnte kan fortsat drage fordel af statsgarantier, i
den udstrækning de har fået pålagt oplysningsopgaver i overensstemmelse med Fællesskabets statsstøt-
teregler. Udførelsen af oplysningsopgaverne skal ske under overholdelse af forbuddet mod forskelsbe-
handling i fællesskabsretten. En anden offentlig opgave, som også i fremtiden vil kunne tillades under
statsgarantiordningen, er deltagelse i finansieringen af projekter i Fællesskabets interesse, hvis der er
samfinansiering med Den Europæiske Investeringsbank. Hertil kommer, at de særlige kreditinstitutter
kan opretholde rent sociale aktiviteter, finansiering af staten og kommunerne samt ydelse af eksport-
kreditter for lande uden for EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og kandidatlandene,
hvilket er i overensstemmelse med WTO-reglerne og andre relevante internationale forpligtelser, som
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Fællesskabet er bundet af. Aftalen berører ikke vurderingen af sådanne aktiviteter i lyset af Fællesskabets
statsstøtteregler i forhold til modtagervirksomhederne.

610. Aftalen af 1. marts fastlægger, at de tyske myndigheder skal præcisere de offentlige opgaver helt
tydeligt i relevant lovgivning inden udgangen af marts 2004. Kommercielle aktiviteter skal ophøre eller
isoleres fra statsgarantier gennem en opsplitning og omdannelse til en uafhængig juridisk enhed uden
statsstøtte. Dette skal gennemføres inden udgangen af 2007.

611. Aftalen behandler også forholdet mellem bankernes kommercielle forretningsområder og
aktiviteter af almen interesse fra et statsstøttesynspunkt. Dette udgør noget af et nyt analyseområde. Når
en virksomhed har såvel kommercielle aktiviteter som aktiviteter af almen interesse, er det vigtigt, at
støtten til aktiviteterne af almen interesse ikke overføres til de kommercielle forretningsområder. Dette
skulle Kommissionen undersøge navnlig for Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Den kom til den
konklusion, at støtten kunne føre til en sådan virkning, og at en effektiv adskillelse mellem de to
forretningsområder var en nødvendighed. Kommissionen konkluderede, at hvis KfW ville opretholde
støtten i form af statsgarantier, skulle KfW udskille det kommercielle forretningsområde til en særskilt
juridisk enhed uden nogen form for statsstøtte. En sådan løsning er det mål, i forhold til hvilket
Kommissionen i fremtiden vil undersøge lignende støtteordninger til fordel for kommercielle kreditin-
stitutter, der overdrages udførelsen af forsyningspligtydelser.

Boks 4: Deutsche Post

Kommissionen afsluttede den 19. juni 2002 sine statsstøtteprocedurer over for forskellige former
for iværksat statsstøtte til fordel for Deutsche Post AG (DPAG) ved at erklære, at den tyske
postoperatør havde anvendt et beløb på 572 mio. EUR i statsmidler modtaget til finansiering af
forsyningspligtopgaver til subsidiering af priskrig på konkurrenceåbne dør-til-dør-pakketjenester
mellem 1994 og 1998. Kommissionen mener, at postoperatører, der modtager statslig finansiering
til udførelse af forsyningspligtydelser, ikke kan anvende disse statsmidler til subsidiering af
prisfastsættelse under kostprisen for aktiviteter, der er åbne for konkurrence.

United Parcel Service (UPS), en privat operatør specialiseret i dør-til-dør-pakketjenester for
erhvervskunder, indgav i 1994 en klage over DPAG for at sælge egne pakkeleveringstjenester til
priser uden omkostningsdækning. Den tyske sammenslutning af private pakkeforsendelsesvirk-
somheder, BIEK, sluttede sig i 1997 til klagen med en erklæring om, at uden statsstøtten ville
DPAG ikke have kunnet overleve i den kommercielle pakkesektor.

I modsætning til den almindelige brevposttjeneste er pakkeleveringer i Tyskland et marked, der er
åbent for konkurrence. Der er siden 1970’erne kommet flere private virksomheder ind på
markedet, og de har specialiseret sig i de såkaldte »dør-til-dør-tjenester« for erhvervskunder. Der
er sidenhen blevet etableret en række private pakkeoperatører med nye jobmuligheder til følge, og
for første gang har virksomhedernes og forbrugernes store udvalg af leverandører ført til
forbedringer i ydelserne og konkurrence på priserne. I 1990’erne bar markedet præg af de
tilkommende hurtigere og sikrere pakkeleveringstjenester som f.eks. flere 24-timers dør-til-dør-
tjenester fra flere forskellige private operatører. Foruden Deutsche Post og UPS findes der mange
andre leverandører af dør-til-dør-pakketjenester, såsom Deutscher Paket Dienst, German Parcel og
Hermes Versand Service.
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3. Karteller og monopoler (herunder liberalisering)

612. I 2002 har navnlig en række af Domstolens domme yderligere præciseret de former for tjeneste-
ydelser, som konkurrencereglerne ikke finder anvendelse på, og hvordan der kan tilvejebringes tjeneste-
ydelser af almen økonomisk interesse på en måde, der er forenelig med reglerne.

613. EF-Domstolen har tidligere klassificeret forvaltning af obligatoriske (dvs. krævet af staten)
socialsikringsordninger baseret på solidaritetsprincippet som ikke-økonomisk aktivitet (370). Organisationer,
der har fået pålagt at forvalte sådanne obligatoriske socialsikringsordninger, udgør ikke virksomheder i
konkurrenceretlig forstand. Denne tilgang bekræftede Domstolen i Inail-dommen (371), hvor det fastslås,

De nye konkurrencevilkår betød nye udfordringer for Deutsche Post. Deutsche Post var i Tyskland
oprindeligt underlagt pristilsyn for pakketjenesterne, men fik i 1994 kommerciel frihed til at
tilbyde rabatter på dør-til-dør-pakketjenester til kunderne.

Dør-til-dør-pakketjenester ydes over for erhvervskunder, som sender store mængder og derfor
foretrækker, at DPAG henter pakkerne direkte hos dem i stedet for at skulle transportere de store
mængder pakker til det lokale posthus for at sende dem. DPAG tilbyder kun særpriser til kunder,
der ikke bruger posthusene. Brugere af de traditionelle posthustjenester betaler de generelle
ensartede takster.

Fra 1994 til og med 1998 indledte DPAG en aggressiv rabatpolitik for de kommercielle dør-til-dør-
pakketjenester. Gennem hele perioden betalte visse erhvervskunder betydeligt mindre end den
ensartede takst, som blev betragtet som overkommelig for alle andre postkunder. Dette medførte et
samlet tab på 572 mio. EUR på forretningsområdet pakkelevering mellem 1994 og 1998 — et tab,
der blev dækket med statsfinansiering, som DPAG modtog for udførelsen af den offentlige opgave.
Forholdet blev korrigeret i 1999, da indtægterne kunne dække omkostningerne i forretnings-
området dør-til-dør-pakkelevering.

Efter en konkurrencesag efter EF-traktatens artikel 82 (misbrug af dominerende stilling), der også
var indledt med en klage fra UPS, besluttede Deutsche Post sidste år at oprette et særskilt
pakkeselskab for erhvervskunder for at undgå ny krydssubsidiering.

Kommissionen bemærkede, at Deutsche Posts adfærd ikke kan forklares med hverken tilsyns-
mæssige begrænsninger eller forpligtelse til offentlig tjeneste. Forsyningspligtopgaven forpligtede
ikke DPAG til at begunstige nogle dør-til-dør-kunder med priser, der lå betydeligt under den
overkommelige og ensartede takst. Der er således ikke nogen forbindelse mellem tabene som følge
af rabatpolitikken og den offentlige forsyningspligtopgave, som DPAG har fået pålagt.

Selv om der ikke er nogen årsagssammenhæng til den offentlige opgave, blev tabet på 572 mio. EUR
i sidste ende finansieret over statsmidler, hvilket er ulovligt. Dette fordrejede konkurrence-
vilkårene på markedet for pakkeleveringer på bekostning af de private operatører. For at råde bod
på dette forhold skal de tyske myndigheder tilbagesøge det statsstøttebeløb, der er blevet anvendt
til underbydning af konkurrenter på pakkemarkedet.

¥370∂ Ydelserne udfylder udelukkende en social funktion, hvis de er lovbestemte og ikke står i forhold til det obligatoriske
bidragsbeløb.

¥371∂ Dom af 22.1.2002, sag C-218/00.
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at et organ, der ved lov er tillagt forvaltningen af en forsikringsordning mod arbejdsskader og erhvervs-
sygdomme, ikke udøver økonomisk aktivitet. Domstolen baserede sin konklusion på to aspekter:

— Forsikringsordningen er baseret på solidaritetsprincippet, fordi bidragssatsen ikke systematisk er
proportional med den forsikrede risiko, og størrelsen af de udbetalte ydelser ikke nødvendigvis
proportional med den forsikredes indkomst. Fraværet af nogen direkte forbindelse mellem de
indbetalte bidrag og de udbetalte ydelser førte således til en solidaritet mellem bedre betalte
arbejdstagere og andre, som i kraft af deres lavere indkomster ikke ville have nogen sygesikrings-
dækning, hvis der havde været tale om en sådan forbindelse. Domstolen understregede også, at den
obligatoriske tilknytning, som er kendetegnende for denne forsikringsordning, er uundværlig for
dennes økonomiske balance såvel som for gennemførelsen af solidaritetsprincippet.

— Størrelsen af ydelserne og af bidragene er undergivet statens kontrol og fastsættes i sidste instans af
staten.

614. I dommen om Aéroports de Paris (ADP) (372) fastholdt Domstolen fuldt ud en dom afsagt af
Førsteinstansretten (373), som havde bekræftet en beslutning truffet af Kommissionen efter EF-traktatens
artikel 82 vedrørende misbrug af dominerende stilling fra ADP’s side i sin egenskab af forvaltningsorgan
for Paris’ lufthavne. Et centralt spørgsmål i denne sag var, hvorvidt ADP skulle anses som en virksomhed
i konkurrenceretlig forstand. I denne henseende understregede Retten og Domstolen den funktionelle
tilgang, som i vurderingen fokuserer på den pågældende aktivitet. Som følge heraf gjorde Retten det
klart, at samme enhed kan have en dobbelt funktion. Den kan på den ene side udøve en funktion som
offentlig myndighed, hvilket er en ikke-økonomisk aktivitet, og den kan også på den anden side udøve
økonomiske aktiviteter, for hvilke den skal betragtes som en virksomhed, hvis disse økonomiske
aktiviteter kan udskilles fra funktionen som offentlig myndighed. Den omstændighed i den pågældende
sag, at ADP var et offentligt selskab henhørende under ressortområdet for ministeren for civil luftfart, og
at det forestod forvaltningen af offentlige anlæg, kunne ikke alene udelukke, at selskabet kunne anses for
en virksomhed i traktatens artikel 82’s forstand. Retten bekræftede, at det ville være muligt at foretage en
adskillelse mellem ADP’s rent administrative og overvågningsmæssige aktiviteter (navnlig overvågning
af flyveledelsen samt ind- og udstigning af passagerer), som udgør funktionen som offentlig myndighed,
og ADP’s tjenester som forvalter af Paris’ lufthavne ydet over for andre operatører inden for lufthavnene
(luftfartsselskaber, groundhandling-virksomheder osv.), og for hvilke der betales afgifter, der opgøres på
grundlag af omsætningen. Retten og Domstolen bekræftede Kommissionens synspunkt om, at tilveje-
bringelse af sidstnævnte tjenesteydelser udgør økonomisk aktivitet.

615. I UPS-dommen (374) bekræftede Retten i Første Instans en beslutning truffet af Kommissionen om
afvisning af en klage efter EF-traktatens artikel 82 indbragt af UPS over for Deutsche Post. UPS påstod,
at Deutsche Post havde misbrugt sin dominerende stilling på brevpostmarkedet, hvor Deutsche Post
havde enerettigheder, ved at anvende indtægterne fra dette marked til finansiering af erhvervelsen af en
virksomhed inden for pakkepostmarkedet, som er åbent for konkurrence. Klageren hævdede, at enerettig-
hederne udelukkende var tildelt Deutsche Post for at sikre udførelsen af en tjenesteydelse af almen
økonomisk interesse, dvs. den almindelige standardposttjeneste, ved at opretholde rentabiliteten af
tjenesten. Deutsche Post skulle derfor have overtrådt artikel 82 ved at anvende indtægter fra en
enerettighed til andre formål, såsom at erhverve virksomheder, der er aktive på tilstødende liberaliserede
markeder.

¥372∂ Dom af 24.10.2002, sag C-82/01 P.
¥373∂ Dom af 12.12.2002, sag T-128/98, Aéroports de Paris.
¥374∂ Dom af 20.3.2002, sag T-175/99, United Parcel Service Europe SA.
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616. Retten i Første Instans bemærkede indledningsvis, at det blotte forhold, at en virksomhed har fået
overdraget en eksklusiv rettighed med det formål at sikre, at virksomheden udfører en tjenesteydelse af
almen økonomisk interesse, ikke er til hinder for, at den oppebærer et overskud af de aktiviteter, der er
omfattet af eneretten, eller for, at den udvider sine aktiviteter til områder, der ikke er omfattet af
eneretten. Dernæst anførte Retten, at erhvervelse af en virksomhed, der er aktiv på et tilstødende
liberaliseret marked, kan give anledning til problemer i relation til Fællesskabets konkurrenceregler, hvis
de midler, der er anvendt af monopolvirksomheden, er opnået ved urimeligt høje priser, prisdiskri-
minering eller andre former for misbrug på det marked, som er omfattet af monopolet. Når der i en sådan
situation foreligger indicier for, at der er sket overtrædelse af EF-traktatens artikel 82, er det nødvendigt
at undersøge, hvor de midler, der er anvendt til den pågældende erhvervelse, kommer fra med henblik på
at afgøre, om erhvervelsen er muliggjort som følge af et misbrug af dominerende stilling. I den konkrete
sag konkluderede Retten dog, at det blotte forhold, at Deutsche Post råder over midler, som muliggjorde,
at selskabet kunne foretage den omhandlede erhvervelse, ikke kunne give grundlag for at antage, at der
forelå et misbrug på det monopoliserede marked. Eftersom der ikke forelå nogen form for
omstændigheder, der kunne lægges til grund for at fastslå, at de midler, som Deutsche Post havde til sin
rådighed, og som var blevet anvendt til det omhandlede aktiekøb, var indtjent ved misbrug på det
monopoliserede standardbrevpostmarked, kunne det blotte forhold, at Deutsche Post havde anvendt disse
midler til at erhverve fælles kontrol over en virksomhed, der opererer på et tilstødende marked, der er
åbent for konkurrence, ikke i sig selv give anledning til problemer i relation til konkurrencereglerne,
heller ikke selv om disse midler stammede fra det monopoliserede marked. Det kunne således hverken
udgøre en overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 eller afføde en pligt for Kommissionen til efter
artikel 82 at undersøge, hvor disse midler hidrørte fra.

4. Liberalisering ved hjælp af lovgivningsforanstaltninger

617. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000
fortsatte Kommissionen i hele 2002 sine bestræbelser for at fremme liberaliseringen af markedet og
konkurrencen ved at fremsætte og følge op på lovgivningsforslag og overvåge gennemførelsen af den
eksisterende EU-lovgivning. Som i tidligere år omfattede denne aktivitet områder for forsyningsplig-
tydelser under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og de særlige forhold inden for de forskellige
sektorer.

Transport

618. I transportsektoren fortsatte drøftelserne af Kommissionens ændrede forslag til forordning om
indførelse af kontrolleret konkurrence i vej-, bane- og vandvejssektorerne (375). En stor del af den
kollektive transport i EU vil sandsynligvis i nærmeste fremtid kræve offentlig økonomisk støtte, og der er
en lang tradition for, at offentlige myndigheder gør en indsats for at sikre en bedre ydelsesdækning og/
eller lavere takster, end markedet kan tilbyde. Indsatsen er traditionelt kommet til udtryk gennem
etablering af en offentlig operatør, ejet og/eller kontrolleret af myndigheden og med monopolrettigheder
og økonomisk kompensation til gengæld for forsyningspligten.

619. Det forhold, at det drejer sig om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (376), har ikke
hindret flere medlemsstater i at lovgive på nationalt plan for at indføre en vis grad af konkurrence på

¥375∂ Forslag om medlemsstaternes håndtering af krav om offentlig service og indgåelse af kontrakter om offentlig service
inden for personbefordring med jernbane og ad vej og indre vandveje (KOM(2002) 107 endelig).

¥376∂ Ibid, betragtning 11, 14 og 17.
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deres nationale markeder for kollektiv transport. Der findes nu omkring et dusin europæiske operatører,
der tilvejebringer sådanne tjenester. Væsentlige dele af markedet er dog fortsat lukket for al konkurrence.

620. På grund af de særlige forhold, der gælder for kollektiv transport, har markedsåbningen oftest
taget form af »kontrolleret konkurrence« (dvs. at retten til at drive en tjeneste, der er omfattet af eneret
eller subsidier for et nærmere bestemt tidsrum, gives i udbud), og det er den model, som Kommissionen
har foreslået.

Postsektoren

621. På forslag fra Kommissionen vedtog Rådet og Europa-Parlamentet den 10. juni det nye
postdirektiv 2002/39/EF (377) om ændring af det eksisterende postdirektiv 97/67/EF. Det nye postdirektiv
giver klare retningslinjer for virkeliggørelsen af et indre marked for posttjenester gennem en gradvis og
kontrolleret liberalisering af disse tjenester kombineret med en fastholdelse af et højt kvalitetsniveau for
tjenester, der er omfattet af befordringspligten. Dette skal nås gennem en gradvis reduktion af tjenester
omfattet af eneret. Behovet for at opveje virkeliggørelsen af det indre postmarked med fastholdelsen af et
højt kvalitetsniveau for tjenester, der er omfattet af befordringspligten, fremgår også af andre elementer i
det nye postdirektiv. For det første er udgående grænseoverskridende post blevet åbnet for konkurrence,
bortset fra i de medlemsstater, hvor indtægterne anses for nødvendige for at sikre opfyldelse af befordrings-
pligten. For det andet forbydes krydssubsidiering af tjenester under befordringspligten uden for enerets-
området med indtægter fra tjenester omfattet af eneretten, medmindre det er strengt nødvendigt for at opfylde
specifikke befordringspligter, der er blevet pålagt inden for konkurrenceområdet. Det nye direktiv fastlægger
også, at når udbydere af befordringspligtydelser anvender særlige takster, skal de gøre dette på gennemsigtig
og ikke-diskriminerende vis.

Telekommunikation

622. Rådet vedtog den 14. februar nye rammebestemmelser for den forhåndsregulering, som
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester er underlagt, og som trådte i kraft den 24. april. Denne nye
lovgivningspakke består af fire direktiver og udgør en større omlægning af rammebestemmelserne for
telekommunikationssektoren med det formål at skabe større konkurrence i denne så afgørende sektor for
den europæiske økonomi. Direktiverne skal iværksættes inden den 25. juli 2003. Direktivet om
forsyningspligt og brugerrettigheder er en del af pakken. Hovedformålet er dels at sikre tilstedeværelsen
af forsyningspligt inden for telekommunikationssektoren, dels at beskytte brugernes og forbrugernes
interesser. Sidstnævnte tackles især gennem regulerede detailledspriser, hvis regulering i engrosleddet
ikke er tilstrækkelig.

Energisektoren

623. På energiområdet har Kommissionen forelagt forslag til to nye direktiver, som skal bidrage til at
forbedre forsyningssikkerheden i EU for olie og gas (378). I oliesektoren foreslås med direktivet indført
nye foranstaltninger ud over de allerede eksisterende. De nuværende sikkerhedslagerforpligtelser foreslås
forøget fra 90 til 120 dages forbrug. Det foreslås også, at der oprettes et offentligt olieoplagringsorgan,
som skal eje lagre svarende til mindst 40 dages forbrug. Endvidere foreslås det, at EU vedtager en fælles
strategi i tilfælde af en energikrise. Endelig bør lagrene ikke blot kunne anvendes i tilfælde af en
oliekrise, men også ved risiko for alvorlig markedsvolatilitet.

¥377∂ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10.6.2002 om ændring af direktiv 97/67/EF, for så vidt angår
yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester.

¥378∂ KOM(2002) 488 endelig af 11.9.2002. Jf. også IP/02/1288.
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624. I gassektoren foreslås det, at medlemsstaterne udformer en generel politik for gasforsyningssik-
kerheden på baggrund af en klar afgrænsning af de forskellige markedsdeltageres opgaver og ansvar.
Under kriser skal der iværksættes fælles og koordinerede mekanismer. Medlemsstaterne skal også
forpligtes til at fastsætte nationale mål, så oplagring af gas og andre foranstaltninger kan sikre fortsatte
forsyninger til kunder, der ikke kan tåle afbrydelser i forsyningen.

625. Ud over disse foranstaltninger, som har til formål at forbedre politikken på forsyningssikkerheds-
området, vedtog Kommissionen et ændret forslag til direktiv om etableringen af et fælles gas- og
elmarked (379). Det ændrede forslag inkorporerer en række ændringer om befordrings- og forsyningspligt
foreslået af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen. Rådet nåede den 25. november til politisk
enighed om at støtte Kommissionens forslag, navnlig om at styrke beskyttelsen af de mest sårbare
kunder. Når direktivet er vedtaget, vil det bidrage til en høj grad af forsyningspligt, navnlig over for
samtlige elforbrugende husholdninger og mindre virksomheder, som får ret til at blive forsynet med
elektricitet af en nærmere bestemt kvalitet til rimelige priser. Hertil kommer, at bestemmelserne om
energimærkning kræver, at hver energikilde bidrager til den brændselssammensætning, der skal fremgå
af energiregningerne, samt til mindre miljøpåvirkning, i hvert fald i form af lavere CO2-emissioner og
mindre radioaktivt affald. De af forslagets elementer, der omhandler åbning af markeder, er beskrevet i
sektorkapitlet om energi (380).

¥379∂ KOM(2002) 304 endelig af 7.6.2002.
¥380∂ Jf. afsnit I.C.1 ovenfor.
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V — INTERNATIONALT SAMARBEJDE

A — Udvidelsen

1. Tiltrædelse: forberedelse og forhandlinger

626. EU fortsatte i 2002 tiltrædelsesforberedelserne på konkurrenceområdet i forhandlingerne med de
12 kandidatlande, nemlig Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Den analytiske undersøgelse af den tyrkiske
konkurrencelovgivning er indledt sammen med Tyrkiet.

627. For at opfylde tiltrædelseskriterierne skal kandidatlandene påvise tilstedeværelsen af en
fungerende markedsøkonomi samt deres evne til at modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i
Unionen. På konkurrenceområdet indebar det, at kandidatlandene i god tid inden tiltrædelsen skulle
kunne påvise, at deres virksomheder og myndigheder har vænnet sig til at operere på de betingelser, der
gælder i EU, og således vil kunne klare konkurrencepresset i det indre marked. EU har desangående
under forhandlingerne fastlagt tre elementer, som bør være til stede i ansøgerlandene, nemlig a) den
nødvendige lovgivning (for såvel konkurrence som statsstøtte), b) den nødvendige administrative
kapacitet og c) en troværdig håndhævelse af regelværket på konkurrenceområdet.

628. På grundlag af vurderingen af disse kriterier kunne EU på tiltrædelseskonferencerne i november
2001 foreløbigt afslutte forhandlingerne om konkurrencekapitlet som foreslået af Kommissionen med
Estland, Letland, Litauen og Slovenien.

629. I juni 2002 kunne forhandlingerne med Cypern afsluttes foreløbigt. Dette fordrede omfattende
ændringer i skattelovgivningen, hvorefter fiskale støtteordninger blev underlagt fuld statsstøttekontrol.
Internationale erhvervsvirksomheder kan indtil den 31. december 2005 betale en nedsat selskabsskat.

630. Yderligere fremskridt i de resterende lande, navnlig bedre håndhævelse af regelværket på
konkurrenceområdet inden for statsstøttekontrol, satte Kommissionen i stand til i september 2002 at
henstille til afslutning af forhandlingerne med Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Malta, Polen og
Slovakiet. På grundlag af Kommissionens forslag afsluttede EU endeligt forhandlingerne med Den
Tjekkiske Republik, Malta og Slovakiet i oktober og derefter i november med Polen og i december med
Ungarn.

631. Generelt gælder det, at når konkrete statsstøtteforanstaltninger blev anset for uforenelige med
EU-reglerne, skulle kandidatlandene enten ophæve foranstaltningerne eller bringe dem i overens-
stemmelse med principperne i regelværket. I særlige tilfælde er der forhandlet ordninger til gradvis
udfasning af uforenelig støtte. Endvidere er der i visse tilfælde undtagelsesvist godkendt omstrukture-
ringsstøtte til gengæld for en reduktion af modtagervirksomhedernes produktionskapacitet for at
minimere risikoen for konkurrencefordrejninger.

632. På grundlag af denne restriktive fremgangsmåde har EU accepteret begrænsede overgangs-
ordninger for fiskale støtteordninger og omstrukturering af følsomme sektorer (stål og skibsbygning) for
Ungarn, Malta, Polen og Slovakiet (381).

¥381∂ Ud over Cypern, som allerede nævnt.
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633. For Den Tjekkiske Republik er der accepteret en overgangsperiode for omstrukturering af
stålindustrien med tilknyttede betingelser, som skal sikre, at de tjekkiske stålværker bliver levedygtige, at
støtten står i forhold til formålet, og at produktionskapaciteten nedbringes.

634. Overgangsperioden i protokol 2 til Europaaftalen med mulighed for undtagelsesvis at yde
omstruktureringsstøtte til stålindustrien er også forlænget. Dette skete på grundlag af en omstrukture-
ringsplan for stålindustrien, som den tjekkiske regering foreslog ved udgangen af juni 2002, og som efter
EU’s vurdering kunne accepteres.

635. For Ungarn er der vedtaget begrænsede overgangsordninger vedrørende konvertering og
udfasning af uforenelige fiskale fordele under den tidligere skattelovgivning. Den vedtagne konverte-
ringsordning fastsætter strenge lofter i forhold til de afgiftsfritagelser, der allerede er tildelt under to
investeringsordninger, hvorimod afgiftslempelser, som tidligere blev tildelt offshorevirksomheder, og
visse afgiftsfritagelser tildelt af lokale myndigheder skal være udfaset i henholdsvis 2005 og 2007.

636. For Malta er der vedtaget begrænsede overgangsordninger vedrørende tilpasningen indtil 2005
af markedet for indførsel, oplag og engrossalg af olieprodukter i henhold til EF-traktatens artikel 31.
Endvidere er der vedtaget begrænsede overgangsordninger vedrørende konvertering og udfasning af
uforenelige fiskale foranstaltninger under den tidligere skattelovgivning, hvorefter der er fastsat strenge
lofter i forhold til de afgiftsfritagelser, der allerede er tildelt. Malta fik endvidere mulighed for at
fastholde et system med nedsatte afgiftssatser under visse fiskale støtteordninger indtil 2008 samt for at
yde omstruktureringsstøtte til maltesiske skibsværfter, dog på visse betingelser for så vidt angår produkti-
onsniveau og kapacitetsnedskæringer.

637. For Polen blev der under forhandlingerne med henblik på at godkende omstruktureringsstøtte til
stålindustrien på grundlag af den reviderede omstruktureringsplan fastlagt rammer med strenge
betingelser om kapacitetsnedskæringer. Inden overgangsordningen for omstruktureringsstøtten kan træde
i kraft under tiltrædelsestraktaten, er det stadig nødvendigt at forlænge overgangsperioden for omstruktu-
reringsstøtte i protokol 2 til Europaaftalen.

638. For så vidt angår de støtteforanstaltninger, der gælder for de særlige økonomiske områder i Polen,
skal fiskal støtte, der tildeles på grundlag af den polske skattelovgivning, og som er uforenelig med EU’s
statsstøtteregler, konverteres til støtteordninger, så strenge støttelofter kan anvendes på allerede tildelte
afgiftslempelser. For så vidt angår de polske SMV-foranstaltninger, kan disse fortsat anvendes i et begrænset
tidsrum, dvs. indtil 2011 for små virksomheder i områderne og indtil 2010 for mellemstore virksomheder.

639. Sluttelig vil polske virksomheder i visse områder og for en begrænset periode kunne få statsstøtte
til miljøinvesteringer for at opfylde EU’s miljøkrav.

640. For Slovakiet vedrører overgangsordningerne fiskale støtteforanstaltninger til to virksomheder.
Uforenelig fiskal støtte til en modtager i stålindustrien skal ophøre ved udgangen af 2009 eller inden, hvis
støtten når op på et beløb fastsat på forhånd. Støtten har til formål at fremme en hensigtsmæssig rationa-
lisering af overdrevent høje beskæftigelsesniveauer, og de dermed forbundne samlede omkostninger er
lig med støtten. Endvidere er uforenelig fiskal støtte til en modtager i motorkøretøjsindustrien blevet
konverteret til regional investeringsstøtte. Støtten begrænses til højst 30 % af de støtteberettigede investe-
ringsomkostninger.

641. En væsentlig del af tiltrædelsesforhandlingerne på konkurrenceområdet vedrører proceduren for
støtte, som kandidatlandene ønsker videreført efter tiltrædelsestidspunktet. En liste over alle eksisterende
støtteforanstaltninger (såvel ordninger som ad hoc-støtte), som statsstøttemyndighederne i de respektive
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kandidatlande har vurderet forenelige med regelværket, er blevet fremsendt til Kommissionen. Hvis
Kommissionen ikke gør indsigelse, vil de pågældende støtteforanstaltninger blive betragtet som
eksisterende støtte. Alle støtteforanstaltninger, som betragtes som statsstøtte i henhold til regelværket, og
som ikke er omfattet af denne liste, vil blive anset som ny støtte efter tiltrædelsen.

2. Fremskridt med hensyn til tilpasning af konkurrencereglerne

642. Kommissionen rapporterer jævnligt om de fremskridt, der gøres i de enkelte kandidatlande hen
imod tiltrædelse. Den femte række af periodiske rapporter for de ti central- og østeuropæiske lande,
Cypern, Malta og Tyrkiet blev vedtaget af Kommissionen i oktober 2002, og heri evalueres de fremskridt,
der er gjort siden de foregående rapporter i 2001.

643. Resultaterne vedrørende karteller og fusioner er generelt tilfredsstillende, og dette gælder såvel
lovgivning som oprettelse af den nødvendige administrative kapacitet. Samtlige kandidatlande har
vedtaget en grundlæggende konkurrencelovgivning baseret på de vigtigste aspekter af EF-traktatens
artikel 81 og 82, og de fleste har ligeledes indført fusionskontrol. Oprettelsen af konkurrencemyn-
digheder er også foregået forholdsvis hurtigt.

644. Ikke mindst med udsigten til den planlagte modernisering og decentralisering af anvendelsen af
EU’s konkurrenceregler bør bestræbelserne for at styrke myndighedernes administrative kapacitet og
også yderligere styrke håndhævelsen videreføres, ligesom der bør gives høj prioritet til de sager, der giver
anledning til de mest alvorlige konkurrencefordrejninger, og til indførelsen af mere afskrækkende
sanktioner. Tilsvarende er det vigtigt fortsat at skabe opmærksomhed om og inddrage retsmyndighederne
i konkurrencespørgsmål.

645. I modsætning til konkurrenceområdet har det været mere vanskeligt, langsommeligt og politisk
kildent at indføre statsstøttekontrol i kandidatlandene. Tiltrædelsesforhandlingerne har imidlertid bidraget
til at fremskynde indførelsen af lovgivnings- og proceduremæssige rammer for statsstøttekontrol. Ved
udgangen af 2002 havde de fleste kandidatlande indført statsstøttekontrol i tråd med de kriterier, der
anvendes i Fællesskabet.

646. De fleste kandidatlande har oprettet nationale myndigheder for statsstøttekontrol. Tyrkiet har
accepteret at oprette sådanne myndigheder inden den 1. januar 2003. Kommissionen har understreget, at
disse myndigheder faktisk skal kunne kontrollere nye og eksisterende statsstøtteordninger fra samtlige
støttetildelende myndigheder.

647. For at sikre den nødvendige gennemsigtighed er der i de fleste kandidatlande udarbejdet
omfattende oversigter over eksisterende støtte, som til stadighed holdes ajour. Hertil kommer, at
Kommissionen har fortsat samarbejdet med kontrolmyndighederne i kandidatlandene for at sikre, at
deres årlige statsstøtterapporter følger samme fremgangsmåde, som den Kommissionen anvender i sin
oversigt over statsstøtte. Kommissionens resultattavle vedrørende statsstøtte indeholdt for første gang i
2002 oplysninger fra kandidatlandene. Resultattavlen er en gennemsigtig og offentlig tilgængelig kilde
til oplysning om den samlede statsstøttesituation i EU og i kandidatlandene.

3. Instrumenter under associeringsaftalerne

648. For at færdiggøre de retlige rammer for forbindelserne mellem Fællesskabet og de ti associerede
central- og østeuropæiske lande på konkurrenceområdet er der drøftet to sæt gennemførelsesbe-
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stemmelser med landene (382). Første sæt vedrører gennemførelsen af Europaaftalernes konkurrencebe-
stemmelser for virksomheder (kartelregler). Det andet sæt vedrørende statsstøttereglerne.

649. Der var allerede i de foregående år vedtaget gennemførelsesbestemmelser for konkurrence-
reglerne i samtlige central- og østeuropæiske lande (Den Tjekkiske Republik (383), Polen (384), Den
Slovakiske Republik (385), Ungarn (386), Bulgarien (387), Rumænien (388), Estland (389), Litauen (390),
Slovenien (391) og Letland (392)). I betragtning af visse forfatningsmæssige vanskeligheder for anvendelsen
af gennemførelsesbestemmelserne i Ungarn vedtog Associeringsrådet imidlertid ændrede gennemførel-
sesbestemmelser på konkurrenceområdet for Ungarn (393) i 2002. Tidligere havde otte central- og
østeuropæiske lande vedtaget gennemførelsesbestemmelser for statsstøtte (Den Tjekkiske Republik (394)
Litauen (395), Letland (396), Rumænien (397), Slovenien (398), Polen (399), Bulgarien (400) og Slovakiet (401)), og i
2002 vedtog også Estland (402) gennemførelsesbestemmelser.

650. Med hensyn til de regionale støttekort, som de respektive associeringsudvalg skal vedtage,
godkendte Rådet i 2002 de regionale støttekort for Estland, Letland, Litauen og Slovenien, som
Kommissionen have forelagt på grundlag af de associerede landes forslag. Kommissionen har i 2002
også forelagt Rådet udkast til regionale støttekort for Polen og Rumænien.

651. Med hensyn til stål blev overgangsperioden i protokol 2 til Europaaftalen for omstrukture-
ringsstøtte til stål forlænget i 2002 (403), herunder blev der godkendt et omstruktureringsprogram for Den
Tjekkiske Republik. Lignende forlængelser påtænkes for Polen, Rumænien og Bulgarien i tilknytning til
en godkendelse af deres omstruktureringsprogrammer.

¥382∂ Associeringsrådet EU-Tyrkiet vedtog i december 2001 ét sæt gennemførelsesbestemmelser som krævet i
toldunionsafgørelsen af 1995 for såvel virksomhedsregler som statsstøttekontrol.

¥383∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 30.1.1996 (EFT L 31 af 9.2.1996).
¥384∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 16.7.1996 (EFT L 208 af 17.8.1996).
¥385∂ Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 15.8.1996 (EFT L 295 af 20.11.1996).
¥386∂ Afgørelse nr. 2/96 truffet af Associeringsrådet EU-Ungarn den 6.11.1996 (EFT L 295 af 20.11.1996), ændret ved

afgørelse 1/2002, jf. fodnote 12.
¥387∂ Afgørelse nr. 2/97 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 7.10.1997 (EFT L 15 af 21.1.1998).
¥388∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 16.3.1999 (EFT L 96 af 10.4.1999).
¥389∂ Afgørelse nr. 1/99 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 28.4.1999 (EFT L 144 af 9.6.1999).
¥390∂ Afgørelse nr. 4/99 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 26.5.1999 (EFT L 156 af 23.6.1999).
¥391∂ Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 21.12.2000 (EFT L 130 af 12.5.2001).
¥392∂ Afgørelse nr. 5/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 25.4.2001 (EFT L 183 af 6.7.2001).
¥393∂ Afgørelse nr. 1/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Ungarn den 29.1.2002 (EFT L 145 af 4.6.2002).
¥394∂ Afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 24.6.1998 (EFT L 195 af 11.7.1998).
¥395∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen den 22.2.2001 (EFT L 98 af 7.4.2001).
¥396∂ Afgørelse nr. 4/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 20.3.2001 (EFT L 163 af 20.6.2001).
¥397∂ Afgørelse nr. 4/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 10.4.2001 (EFT L 138 af 22.5.2001).
¥398∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 3.5.2001 (EFT L 163 af 20.6.2001).
¥399∂ Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23.5.2001 (EFT L 215 af 9.8.2001).
¥400∂ Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 23.5.2001 (EFT L 216 af 10.8.2001).
¥401∂ Afgørelse nr. 6/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet den 22.11.2001 (EFT L 48 af 20.2.2002).
¥402∂ Afgørelse nr. 1/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 15.1.2002 (EFT L 299 af 1.11.2002).
¥403∂ Jf. ovenfor.
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4. Faglig bistand til kandidatlandene

652. Faglig bistand på konkurrenceområdet har fortsat været et centralt redskab for at forberede
kandidatlandene på tiltrædelse. Der er under Phare-programmerne truffet særlige foranstaltninger.
Under de ordninger for »parvist samarbejde«, der er indført i forbindelse med den institutionelle
opbygning, yder eksperter fra EU-medlemsstaterne langtidsrådgivning til konkurrence- og statsstøtte-
myndighederne i de central- og østeuropæiske lande. Der blev endvidere i april 2002 tilrettelagt Fælles
Uddannelsesdage for embedsmænd fra kandidatlandenes konkurrencekontorer. Disse Fælles Uddannel-
sesdage fokuserer på at forklare de nye konkurrenceregler for kandidatlandene samt på aspekter i
anvendelsen og håndhævelsen af konkurrencereglerne. I oktober 2002 blev der tilrettelagt uddannel-
sesdage på konkurrenceområdet rettet mod dommere fra kandidatlandene.

653. Kommissionen har ført en proaktiv politik for yderligere at intensivere kontakten med
konkurrencemyndighederne i kandidatlandene. Den ottende årlige konference mellem konkurrencemyn-
dighederne fra kandidatlandene og Kommissionen fandt sted i juni i Vilnius i Litauen. I delegationerne
deltog højtstående embedsmænd fra de respektive konkurrence- og statsstøttemyndigheder, herunder
kommissær Mario Monti. Den årlige konference er et forum for udveksling af synspunkter og erfaringer.
Konferencen tjener også til at indlede og styrke de faglige kontakter mellem de embedsmænd, der har
ansvaret for konkurrencepolitiske spørgsmål. Dette års konference fokuserede på den konkrete
forberedelse til tiltrædelsen på konkurrenceområdet.

654. Generaldirektoratet for Konkurrence afholdt fortsat gennem hele 2002 forskellige bilaterale
møder med konkurrence- og statsstøttemyndigheder fra kandidatlandene. Tekniske spørgsmål som
tilpasning af konkurrencelovgivning, institutionel opbygning og håndhævelse er blevet drøftet på
ekspertniveau. Tilsvarende møder fandt også sted om lovgivningstilpasning på statsstøtteområdet, om
oprettelse af statsstøttekontrolmyndigheder og om specifikke statsstøttespørgsmål, såsom udarbejdelse af
de årlige statsstøtterapporter, regionale støttekort, statsstøtteaspekter af investeringsfremmeforan-
staltninger og særlige økonomiske områder, samt om vurderingen af enkeltforanstaltninger i følsomme
sektorer.

B — Bilateralt samarbejde

1. USA

655. Det bilaterale samarbejde med USA er baseret på konkurrencesamarbejdsaftalen af
23.  september 1991. Kommissionen vedtager hvert år en detaljeret beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet om samarbejdsaktiviteterne med USA inden for rammerne af 1991-samarbejdsaftalen (404)
og af 1998-aftalen om »positive comity« (405). Den seneste beretning gjaldt tidsrummet fra den
1. januar til den 31. december 2001 (406). Beretningen for 2002 bliver offentliggjort i løbet af 2003.

656. I løbet af 2002 havde Kommissionen igen et tæt samarbejde med konkurrencedepartementet
under US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade Commission). Et stort antal

¥404∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, som ændret i EFT L 131 af 15.6.1995).

¥405∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne
om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning (EFT L 173 af 18.6.1998).

¥406∂ Vedtaget den 17.9.2002 (KOM(2002) 505 endelig).
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transaktioner på samtlige konkurrenceområder blev undersøgt sideløbende af Kommissionen og de
amerikanske myndigheder. Drøftelserne mellem myndighederne fokuserer stadigt mere på spørgsmål
som afgrænsning af markederne, mulige konkurrencemæssige virkninger af transaktioner på sådanne
markeder og holdbarheden af de afgivne tilsagn.

657. Af de fusionsundersøgelser, der involverede et tæt transatlantisk samarbejde, kan bl.a. nævnes
Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq og Solvay/Ausimont. Kommissionen arbejdede også tæt
sammen med amerikanske kolleger i en række undersøgelser af sager, der ikke drejede sig om fusioner.
Navnlig behandles større internationale kartelsager ofte sideløbende af både Kommissionen og DoJ.
Samarbejdet i kartelundersøgelserne omfatter også koordinering af undersøgelsesforanstaltninger, såsom
fastlæggelse af tidspunkter for kontrolbesøg. Samarbejdet mellem EU og USA i sagsbehandlingen
drøftes yderligere i denne beretnings kapitel om fusionskontrol.

658. Der var mange bilaterale kontakter mellem Kommissionen og de relevante amerikanske
myndigheder og også besøg fra begge sider i løbet af 2002. Mario Monti mødte den 23. juli i Bruxelles
cheferne for de amerikanske konkurrencemyndigheder, Assistant Attorney General Charles James og
FTC-formand Timothy Muris, i forbindelse med det årlige bilaterale EU/USA-møde.

659. Den fælles EU/USA-fusionsarbejdsgruppe fortsatte arbejdet i 2002. Arbejdsgruppen består af
flere undergrupper, hvoraf en behandler procedurespørgsmål og andre mere materielle spørgsmål. I
oktober blev Kommissionen og de amerikanske konkurrencemyndigheder, DoJ og FTC, enige om
retningslinjer for »bedste praksis« vedrørende samarbejdet i fusionsundersøgelser. I retningslinjerne
fastlægger Kommissionen og de amerikanske myndigheder den praksis, der bør følges, når de gennemgår
de samme transaktioner.

2. Canada

660. Grundlaget for det bilaterale samarbejde med Canada er samarbejdsaftalen om konkurrence, som
trådte i kraft i juni 1999 (407). Kommissionen vedtager hvert år en beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet om samarbejdsaktiviteterne med Canada. Den seneste beretning gjaldt tidsrummet fra den
1. januar til den 31. december 2001 (408). Beretningen for 2002 bliver offentliggjort i løbet af 2003.

661. Et stigende antal sager behandles af konkurrencemyndighederne fra begge sider. Kommissionens
mange kontakter til sit canadiske modstykke, Canadian Competition Bureau, har været særdeles
udbytterige. Drøftelserne vedrørte såvel sagsrelevante spørgsmål som mere overordnede politiske
spørgsmål. Medarbejdere fra de respektive myndigheders fusions- og kartelafdelinger mødtes for at
drøfte specifikke spørgsmål inden for deres håndhævelsesområder. I 2002 blev der for første gang
endvidere tilrettelagt en medarbejderudveksling af seks måneders varighed, og en tjenestemand fra
Kommissionen og en fra Competition Bureau blev således udstationeret hos den anden myndighed.

3. Japan

662. Der var mange møder og officielle kontakter mellem Kommissionen og de japanske
myndigheder. Det årlige bilaterale møde mellem Kommissionen og Japans Fair Trade Commission fandt

¥407∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning
(EFT L 175 af 10.7.1999).

¥408∂ Vedtaget den 17.9.2002 (KOM(2002) 505 endelig).
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sted i Bruxelles den 25. oktober. Nylig politisk udvikling og udsigterne for det bilaterale samarbejde blev
drøftet.

663. Kommissionen afsluttede vellykkede forhandlinger med den japanske regering vedrørende en
bilateral samarbejdsaftale. Kommissionen vedtog herefter den 8. maj et forslag til Rådets og
Kommissionens afgørelse om indgåelse af aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Japans
regering om samarbejde vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter (409). Bilaget til forslaget
indeholder et udkast til en fremtidig bilateral aftale mellem EU og Japan. Udkastet til aftalen er resultatet
af intensive forhandlinger mellem Kommissionen og den japanske regering — i Tokyo og Bruxelles —
mellem juni 2000 og maj 2002. Kommissionen forhandlede det foreslåede udkast på grundlag af Rådets
direktiver fra den 8. juni 2000. Den fremtidige aftale vil betyde en nyttig styrkelse af det voksende net af
bilaterale samarbejdsaftaler på konkurrenceområdet ved siden af aftaler som EU/USA-aftalerne fra 1991
og 1998, EU/Canada-aftalen fra 1999 (410) og USA/Japan-aftalen fra 1999 (411). Forud for en afgørelse om
den af Kommissionen foreslåede tekst hørte Rådet Europa-Parlamentet, som godkendte teksten den
3. juli. Proceduren for vedtagelse og undertegnelse af aftalen fortsætter nu i Rådet. Den foreslåede aftale
vil øge såvel Kommissionens som den japanske Fair Trade Commissions muligheder for at samarbejde
og forventes at føre til meget tættere forbindelser mellem de to konkurrencemyndigheder og til en større
forståelse af deres respektive konkurrencepolitikker.

4. Andre OECD-lande

664. I løbet af 2002 samarbejdede Kommissionen med konkurrencemyndighederne i en række andre
OECD-lande, navnlig med Australien, New Zealand og Korea. Kontakterne vedrørte såvel sagsrelevante
spørgsmål som mere konkurrencepolitiske spørgsmål.

665. I løbet af året fortsatte Kommissionen også sit tætte samarbejde med EFTA-Tilsynsmyndigheden
i håndhævelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

C — Multilateralt samarbejde

1. Det Internationale Konkurrencenetværk

666. Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN) er et nyligt initiativ for at skabe et forum, hvor
konkurrencemyndigheder fra hele verden kan drøfte samordningsmuligheder på relevante områder inden
for international konkurrencepolitik. Kommissionen har været en af drivkrafterne bag lanceringen af ICN
blandt 14 konkurrencemyndigheder i New York i oktober 2001. Et år efter har 77 konkurrencemyn-
digheder fra 68 lande og fem verdensdele tiltrådt ICN. Et fremherskende træk ved netværket er
tilslutningen fra mange af de yngre konkurrencemyndigheder fra udviklings- og overgangsøkonomierne.
ICN blev oprettet som et virtuelt netværk, der skal arbejde med specifikke projekter, der kan fremme det
praktiske samarbejde mellem konkurrencemyndigheder. I sidste ende er målet at anbefale retningslinjer
for »bedste praksis«, som kan bidrage til nye styreformer i det stadigt mere globale samarbejde.

¥409∂ KOM(2002) 230 endelig af 8.5.2002, tilgængelig på internetadressen: http://europa.eu.int/eur-lex/da/com/pdf/2002/
com2002_0230da01.pdf

¥410∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning
(EFT L 175 af 10.7.1999).

¥411∂ Tilgængelig på internetadressen: http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm
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667. I sit første år fokuserede ICN på to projekter. En arbejdsgruppe undersøgte proceduremæssige og
materielle aspekter af fusionskontrol, der involverer mere end ét retsområde. Det andet projekt
gennemgik tilgange til konkurrenceorganernes rolle som forsvarer for konkurrencen (»competition
advocacy«), der vedrører den særlige opgave, det er at forebygge og tackle konkurrencefordrejninger
foranlediget af det offentliges indgriben. Projektresultaterne blev præsenteret for ledende embedsmænd
fra konkurrencemyndighederne, repræsentanter for andre internationale organisationer, der arbejder på
samme område, samt ngo-rådgivere på ICN’s første årlige konference i Napoli i Italien fra den 27. til den
29. september. ICN-medlemmerne blev navnlig enige om et sæt ikke-bindende »Vejledende principper
for fusionsanmeldelse og -procedurer« og drøftede en række mere operationelle former for »Anbefalet
praksis« på området international fusionskontrol. I Napoli drøftede ICN-medlemmerne også velegnede
analyserammer for vurderingen af fusioner. ICN-arbejdsgruppen for konkurrenceorganernes rolle som
forsvarer for konkurrencen (»competition advocacy«) fremlagde resultaterne af en omfattende
undersøgelse af, hvad ICN-myndighederne foretager sig på området, og hvilke redskaber de anvender i
forbindelse med denne specielle rolle. Resultatet af denne undersøgelse uden sidestykke, som
Kommissionen var en vigtig bidragyder til, baserer sig i vidt omfang på en rundspørge blandt ICN’s
medlemmer. Alle ICN-dokumenter er tilgængelige på netværkets hjemmeside: www.internationalcompe-
titionnetwork.org

668. I Napoli nedsatte ICN-medlemmerne også endnu en arbejdsgruppe, som skal tage sig af
udviklings- og overgangsøkonomiernes særlige behov, og Kommissionen samt det sydafrikanske
Competition Tribunal blev anmodet om i fællesskab at lede dette projekt, som har fået betegnelsen
»Kapacitetsopbygning og gennemførelse af konkurrencepolitik«. Arbejdsgruppen vil i første omgang
fokusere på tre emner, nemlig a) fordelene ved håndhævelse af konkurrencelovgivning i udviklingslande,
b) vurdering af de udfordringer, som udviklingslandene står over for med hensyn til deres iværksættelse
af konkurrencepolitik og oprettelse af troværdig håndhævelsesmyndigheder, herunder deres strategier for
at overkomme udfordringerne, og c) støttemodeller fra partnerlande og multinationale organisationer.

2. WTO-Arbejdsgruppen for Handel og Konkurrence

669. På det fjerde WTO-ministermøde i Doha, Qatar, fra den 9. til den 14. november 2001 anerkendte
ministrene, at »der er behov for multilaterale (konkurrencepolitiske) rammer for at øge det konkurrence-
politiske bidrag til international handel og udvikling (…)«, og arbejdsgruppen fik et nyt og mere præcist
mandat for arbejdet frem til det femte ministermøde. Ministrene enedes også om, at der skal indledes
WTO-forhandlinger efter det femte ministermøde. Arbejdsgruppen mødtes første gang efter Doha-
ministermødet den 23.-24. april og det klare mandat fra Doha-udviklingsagendaen for at »kortlægge«
spørgsmål i tilknytning til forhandlingerne om en multilateral aftale om handel og konkurrence i WTO-
regi. Øverst på mødets dagsorden var udviklingslandenes behov for kort- og langsigtet faglig bistand og
kapacitetsopbygning for at forstå de relevante spørgsmål for de fremtidige forhandlinger og oprette
troværdige nationale konkurrencesystemer. Sekretariatet havde med henblik på drøftelserne udarbejdet
dokumentation om faglig bistand og kapacitetsopbygning. Sekretariatet udarbejdede i 2002 også tre
andre baggrundsdokumenter, nemlig om frivilligt samarbejde, skadelige karteller og centrale handels- og
konkurrenceprincipper. EU deltog med et bidrag (412) om faglig bistand og internationale vilkår om
frivilligt samarbejde. Under drøftelserne lagde EU vægt på behovet for faglig bistand og støtte til
kapacitetsopbygning, som dels kan opbygge et lands institutionelle kapacitet til at analysere dets
økonomi, markedet og også styrke reglerne, dels øge offentlighedens bevidsthed om formålene med
konkurrencepolitik og udbrede en egentlig konkurrencekultur.

¥412∂ WT/WGTCP/184.
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670. Arbejdsgruppens andet møde fandt sted den 1. og 2. juli og gav lejlighed til livlig og
tilbundsgående diskussion om begge punkter på dagsordenen, nemlig skadelige karteller og frivilligt
samarbejde mellem konkurrencemyndigheder. EU fremlagde et bidrag om skadelige karteller (WT/
WGTCP/193). I drøftelserne indgik såvel muligt omfang af et forbud mod skadelige karteller (kun
internationale karteller, alle karteller med virkning for international samhandel, alle karteller uden
undtagelse) som interaktionen mellem »per se«-forbud og fremgangsmåder, der mere lader »fornuften
råde«. Et andet emne, der fik opmærksomhed, vedrører mindstestandarder for et multilateralt forbud
(f.eks. udtrykkeligt forbud, forpligtelse til at udtænke effektive sanktioner osv.). Deltagerne gennemgik
også de generelle aspekter af samarbejdet (multilaterale drøftelser, WTO-udvalg, peer review,
metodologi osv.) samt samarbejde i specifikke sager (herunder en drøftelse af »positive comity«).

671. Arbejdsgruppens tredje møde fandt sted den 26.-27. september og omhandlede centrale
principper for handel og konkurrence. Der blev mundtligt redegjort for EU’s holdning og i lyset af de
fremkomne bemærkninger og spørgsmål under septembermødet udarbejdede EU et indlæg om »centrale
principper« forud for novembermødet. Andre dokumenter og indlæg til septembermødet var udarbejdet
af New Zealand (forslag om indførelse af et nyt »omfangsprincip«, hvorefter fritagelser/undtagelser
iværksættes med mindst mulige økonomiske fordrejninger til følge), af Australien, Korea og Thailand
(forslag om et særskilt princip for »sær- og forskelsbehandling«), af Schweiz og USA (herunder
detaljerede spørgsmål om betydningen af »retfærdighed i proceduren«), af Japan og Indien (med
antydning af mulig enighed, hvis der bliver en tilstrækkelig lang overgangsperiode inden iværksættelsen)
og af Den Tjekkiske Republik.

672. Årets sidste møde i arbejdsgruppen fandt sted den 20. november. EU’s bidrag om »centrale
principper« (eneste væsentlige indlæg) blev positivt modtaget og gav anledning til positive reaktioner på
trods af stort fravær af hovedstadsbaserede embedsmænd. Vedrørende procedurer var der enighed om at
afholde to vigtige møder i arbejdsgruppen i 2003 forud for det femte WTO-ministermøde i Cancún i
september 2003, hvor ministrene skal nå til enighed om forhandlingsrammerne.

3. OECD’s Konkurrenceudvalg

673. Konkurrenceudvalget mødtes i 2002 tre gange, nemlig den 12. februar, den 5.-6. juni og den
23.-24. oktober. På det første møde behandledes peer review af Tyrkiet og Tyrkiets rapport om landets
voksende håndhævelsesindsats. Udvalgets sekretariat fremlagde desuden en note om produktmarkeds-
konkurrence, som EU udtrykte en positiv holdning til, idet det dog blev påpeget, at resultatindikatorerne
skulle videreudvikles og ajourføres.

674. På udvalgets andet møde blev der foretaget en gennemgang af planerne for de fremtidige møder
for OECD’s Globale Konkurrenceforum, og det blev vedtaget at afholde det næste forummøde i februar
2003 (413) samtidig med møderne i OECD’s Konkurrenceudvalg. Konkurrenceudvalget drøftede
endvidere loyalitetsrabatter. Nogle myndigheder vil gerne forbyde sådanne rabatter, når de tildeles af
virksomheder i dominerende stilling, hvorimod andre insisterer på, at det kan påvises, at køberne i sidste
ende lider skade ved en adfærd, som i det mindste i begyndelsen bør være til fordel for de købere, der får
rabatter. Der var dog enighed om, at markedsstyrken gør det mere sandsynligt, at loyalitetsrabatter
påvirker konkurrencen negativt. Endelig afholdt Konkurrenceudvalget en rundbordskonference om
fusionsgennemgang på nye (meget innoverende) markeder. De delegerede var enige om, at selv om der

¥413∂ Dagsordenen kommer til at omfatte følgende emner: 1) tilbundsgående undersøgelse af Sydafrikas konkurrenceinstitutio-
ner, 2) drøftelser om optimale strukturer for konkurrenceinstitutioner og målsætninger for konkurrencelovgivning og
-politik og 3) drøftelser om konkurrencepolitikkens rolle i mindre økonomier.
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ikke er behov for en særlig tilgang til fusionsgennemgang for meget innoverende markeder, er det
særligt vanskeligt for konkurrencemyndighederne at afgrænse markederne, vurdere hindringer for
markedsadgang og forudsige en sandsynlig markedsudvikling. Disse særlige vanskeligheder fordrer, at
der lægges mindre vægt på strukturelle kendetegn, dvs. koncentrationsindikatorer. Det viser også, hvor
vigtigt det er at øge forståelsen af meget innoverende markeder, herunder fuld udnyttelse af oplysninger
og erfaringer fra konkurrencearbejdet med markeder præget af netværksinfrastrukturer. Konkurrence-
myndighederne er bevidste om, at ved fusioner på sådanne markeder er der større sandsynlighed for
betydelige både positive og negative virkninger for konkurrencen, som viser sig ved virkninger på
dynamikken i modsætning til den statiske markedseffektivitet. Der fokuseres typisk kun på produkt- og
teknologimarkeder med en stor del af opmærksomheden rettet mod potentiel konkurrence. Den tydeligste
forskel mellem fusionsgennemgang på andre markeder og på nye markeder ligger i de anvendte
modforanstaltninger. For de nye markeders vedkommende lægges der meget større vægt på en stor grad
af skræddersyede adfærdsmodforanstaltninger eller blandede adfærds- og strukturmodforanstaltninger
for at fjerne konkurrencebegrænsende virkninger.

675. Under det sidste møde i Konkurrenceudvalget blev der afholdt en rundbordskonference om
kommunikation og strategier over for medierne med drøftelser, hvor der blev fokuseret på metoder til
forbedring af kommunikationen inden for konkurrenceområdet. En anden rundbordskonference drøftede
de materielle test, der anvendes i vurderingen af fusioner, ligesom fordele og ulemper ved test
henholdsvis for såkaldt »betydelig mindskelse af konkurrence« og for »markedsdominans« blev
diskuteret. Sluttelig var der enighed om at afholde en rundbordskonference om tilsagn ved fusioner (forår
2003), om markedsafskærmning gennem priskrig (efterår 2003), om forbrugerbeskyttelsesspørgmål
(efterår 2003) og om konkurrence og innovation (forår 2004).

4. UNCTAD’s Mellemstatslige Ekspertgruppe

676. Det fjerde møde i UNCTAD’s Mellemstatslige Ekspertgruppe (IGE) fandt sted i Genève den
3.-5. juli med tilfredsstillende deltagelse af konkurrenceeksperter fra udviklingslande og regionale
organisationer. Efter en indledende tale fra formanden for det koreanske FTC, Nam Kee Lee, tog de
delegerede ordet for at redegøre for deres respektive landes politikker og udviklinger på håndhævelses-
området, navnlig delegerede fra Rusland, Frankrig, Ukraine, Iran, Indien, Cuba, Sydafrika, Zimbabwe,
Zambia, Qatar, Sri Lanka, Venezuela, Rumænien, Kina (414), Côte d’Ivoire, Malaysia, Marokko,
Argentina, Den Dominikanske Republik, Burkina Faso, Libanon, Bangladesh, Costa Rica, Korea, Benin
og de afrikanske regionale organisationer, UEMOA og COMESA. Indlæggene understregede, at der
gælder særlige forudsætninger og behov for udviklingsøkonomierne, og der blev anmodet om bedre
faglig bistand og samarbejde til opbygningen af deres kapacitet med udsigten til den kommende WTO-
forhandlingsrunde. EU-delegationen deltog i paneldiskussionen om interaktionen mellem sektorre-
gulering og konkurrencemyndigheder, der er mere generalistorienterede, og redegjorde for principperne
bag beslutningen om at åbne offentlige forsyningstjenester for konkurrence, for arbejdsfordelingen
mellem tilsynsmyndigheder og konkurrencemyndigheder samt for EU-erfaringerne på flere områder
(f.eks. telekommunikation, åbne net (ONP), uhindret adgang til abonnentnet, asymmetrisk ex ante-
regulering osv.). Kommissionen deltog også i drøftelserne om faglig bistand og kapacitetsopbygning.

¥414∂ Der blev i 1993 vedtaget en konkurrencelov, der omfatter såvel kartelvirksomhed som uretfærdig konkurrence. De
kinesiske myndigheder behandlede i 2001 285 sager vedrørende konkurrencebegrænsende forretningspraksis og
203  sager vedrørende forsøg på monopolskabelse (antallet af sager i 2001 oversteg det samlede antal sager for
femårsperioden forud for 1995-2000).
KONK. BERETN. 2002
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VI — UDSIGTER FOR 2003

1. Karteller og monopoler og liberalisering

Nye instrumenter i forbindelse med moderniseringen af reglerne for anvendelse af EF-traktatens
artikel 81 og 82

677. For at forberede en effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. 1/2003 (415) fra og med den
1. maj 2004 vil Kommissionen i løbet af 2003 vedtage en gennemførelsesforordning og en række
meddelelser, som skal hjælpe de nationale konkurrencemyndigheder, domstolene, forbrugerne og
erhvervslivet med at anvende den nye håndhævelsesordning. Kommissionen ventes at vedtage
meddelelser om samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder og domstole, om anvendelsen
af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, om kriteriet om påvirkning af samhandelen mellem medlems-
staterne, om vejledende udtalelser og om behandling af klager.

Håndhævelsesaktiviteter

678. Størstedelen af arbejdet i Generaldirektoratet for Konkurrence med håndhævelse af reglerne om
karteller og monopoler vil fortsat bestå af individuel sagsbehandling. Man vil fortsat bestræbe sig på at
nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og koncentrere ressourcerne om sager, der er af større
juridisk, økonomisk eller politisk interesse for EU, herunder foranstaltninger, som forhindrer fuld
markedsintegration og skader forbrugernes interesser.

679. Man vil være særligt opmærksom på tilfælde af virksomheders misbrug af dominerende stilling,
især i sektorer med en hurtig økonomisk eller teknologisk udvikling (f.eks. telekommunikation og medier).

680. Sagsbehandling vil fortsat være Kommissionens førsteprioritet i forbindelse med bekæmpelsen
af karteller. Kampen mod egentlige karteller kan kun vindes, hvis der er tale om en vis afskrækkende
virkning. Hvis man ikke opdager og afslutter et tilstrækkeligt stort antal hemmelige karteller, som
samtidig skal straffes konsekvent ved pålæggelse af bøder, vil virksomhederne ikke blive afskrækket fra
denne form for ulovlig adfærd. På grundlag af det arbejde, der er udført i 2002, kan man i 2003 forvente
en række beslutninger, hvori man vil slå lige så hårdt ned på karteller som i det foregående år.

681. I sagsbehandlingen vil Kommissionen fortsat prioritere vigtige sektorer af den europæiske
økonomi, hvor dens håndhævelsesforanstaltninger direkte forbedrer forbrugernes velfærd.

682. Hvad angår de proceduremæssige aspekter af bekæmpelsen af karteller, er sagsadgang en af de
vigtigste garantier for, at retten til at forsvare sig beskyttes. For at inddrage de erfaringer, der hidtil er
indhentet som følge af Kommissionens meddelelse om interne procedureregler for behandling af
anmodninger om aktindsigt i sager angående EF-traktatens artikel 85 og 86, EKSF-traktatens artikel 65
og 66 samt Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (416), samt for at tilpasse denne meddelelse til den
seneste retspraksis forventer man, at Kommissionen vil vedtage en revideret meddelelse i løbet af 2003.

683. Der vil blive gjort en yderligere indsats for at forbedre ekspertisen i at gennemføre kontrolbesøg i
virksomhederne, idet moderniseringen af reglerne for karteller og monopoler giver Kommissionen nye

¥415∂ Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82
(EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

¥416∂ EFT C 23 af 23.1.1997, s. 3.
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beføjelser, herunder især metoder til og færdigheder i at søge efter elektroniske data. De nye regler vil
give Kommissionen bedre mulighed for at skaffe beviser, især ved at tillade inspektion i private hjem,
hvor forretningsoptegnelser kan være gemt.

684. Sidst, men ikke mindst, har Kommissionen sat den femte Internationale Kartelworkshop på sin
dagsorden for at understrege, hvor stor vægt man lægger på internationalt samarbejde. Det er en årligt
tilbagevendende konference med omkring 200 repræsentanter for kartelmyndigheder fra hele verden, som
afholdes forskellige steder, og hvor man drøfter de forskellige myndigheders bedste praksis, f.eks. med
hensyn til efterforskningsteknik, elektroniske søgninger, internationalt samarbejde og andre kartelspørgsmål.

685. På grundlag af Lissabon-processen vil der blive lagt vægt på aktioner i forbindelse med
liberalisering af el- og gasmarkederne samt på sager i transportsektoren. Endvidere vil man være særligt
opmærksom på konkurrencen inden for følsomme sektorer/områder, hvor Kommissionen gennemfører
foranstaltninger under det indre marked, f.eks. finansielle tjenesteydelser og de liberale erhverv.

2. Fusioner

686. Inden for fusionskontrol er den vigtigste opgave initiativet om udarbejdelse af reviderede
rammebestemmelser for Kommissionens behandling af fusioner af fællesskabsdimension (revision af
Rådets forordning og de afledte bestemmelser). I 2003 vil man desuden vedtage en meddelelse om
vurdering af horisontale fusioner og styrkelse af det internationale samarbejde med andre konkurrence-
myndigheder for eventuelt at samordne procedurer og indholdsanalyser.

3. Statsstøtte

687. Statsstøttepolitikken vil blive udviklet yderligere i 2003. Der vil blive foretaget en modernisering
og forenkling for dermed at give alle berørte parter forudsigelige og klare rammer for deres aktiviteter.
Målsætningerne og rationalet skal beskrives nærmere i en meddelelse fra Kommissionen. De nuværende
kontrolinstrumenter vil blive analyseret for at fjerne eventuelle indbyrdes konflikter og forenkle dem
betydeligt. Hvor det er muligt, vil man bestræbe sig på at forenkle og rationalisere procedurerne.

688. Blandt de specifikke prioriteter for 2003 kan nævnes udarbejdelse af en gruppefritagelsesfor-
ordning for forsknings- og udviklingsstøtte til små og mellemstore virksomheder og af en liste over
sektorer med alvorlige strukturproblemer, hvor den regionale udviklingsstøtte er begrænset. Der vil
desuden blive udarbejdet nye regler for skibsbygningssektoren, da de nugældende regler udløber i 2003.
Samtidig vil man prioritere udarbejdelse af retningslinjer for kompensation for at yde tjenester af generel
økonomisk interesse. Samarbejdet med kandidatlandene vil fortsætte i 2003 med henblik på at opstille en
liste over eksisterende støtteforanstaltninger, som skal indgå i tiltrædelsestraktaterne.

4. Det internationale område

689. Hvad angår udvidelsen, vil Kommissionen nøje overvåge, at de ti kandidatlande opfylder de
aftalte betingelser og krav for tiltrædelse.

690. For at fremme den internationale samordning vil Kommissionen fortsætte sit omfattende arbejde
inden for det internationale konkurrencenetværk og forberedelserne af det femte WTO-ministermøde i
Cancún i september 2003.
KONK. BERETN. 2002
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BILAG — SAGER OMHANDLET I BERETNINGEN

1. Artikel 81, 82 og 86

Sag Offentliggjort i Punkt
Air France/Alitalia 113

Carlsberg og Heineken IP/02/1603 af 4.11.2002 43 ff.

Deutsche Bahn AG (DB)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) 
og Statens Järnvägar (SJ) 133

Deutsche Lufthansa + Austrian Airlines EFT L 242 af 10.9.2002, s. 25 114

Ferrovie dello Stato (FS)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) 133

Gipsplader IP/02/1744 af 27.11.2002 50 ff.

IMS Health EFT L 59 af 28.2.2002 68, 69

Industrielle og medicinske gasser IP/02/1139 af 24.7.2002 42

International Federation of the Phonographic 
Industry (IFPI) IP/02/1436 af 8.10.2002 147 ff.

KLM/Northwest Airlines EFT C 264 af 30.10.2002, s. 11 110

Kunstauktionshuse IP/02/1585 af 30.10.2002 46, 47

Lejede kredsløb IP/02/1852 af 11.12.2002 101 ff.

Luftfartsalliancen Skyteam EFT C 76 af 27.3.2002, s. 12 112

Lufthansa/SAS/United Airlines EFT C 264 af 30.10.2002, s. 5 110

Methionin IP/02/976 af 2.7.2002 40, 41

Methylglucamin IP/02/1746 af 27.11.2002 48, 49

Nintendo IP/02/1584 af 30.10.2002 61 ff.

Østrigske banker IP/02/844 af 11.6.2002 39, 190 ff.

Rundt betonjern IP/02/1908 af 17.12.2002 56 ff.

Smagsfremmende stoffer IP/02/1907 af 17.12.2002 53, 54

Specialgrafit IP/02/1906 af 17.12.2002 55

Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) EFT L 26 af 31.1.2003 128 ff.

UEFA Champion’s League 138 ff.

United Air Lines/SAS EFT C 264 af 30.10.2002, s. 5 110

United Airlines/Lufthansa EFT C 264 af 30.10.2002, s. 5 110

Visa International (multilateralt interbankgebyr) EFT L 318 af 22.11.2002, s. 17 187 ff.
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2. Fusionskontrol

Sag Offentliggjort i Punkt
Airtours/First Choice EFT L 93 af 13.4.2000

EFT C 191 af 10.8.2002 224 ff.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914 af 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570 af 17.4.2002 214

BP/Veba Öl IP/02/974 af 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97 af 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552 af 11.4.2002
IP/02/1142 af 24.7.2002 220 ff.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova IP/02/319 af 26.2.2002 274

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267 af 25.4.2002 275

Danish Crown/Steff-Houlberg IP/02/260 af 15.2.2002 273

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale 
d’électricité du Hainaut IP/02/1962 af 23.12.2002 280

EnBW/ENI/GVS IP/02/1312 af 17.12.2002 222

GEES/Unison IP/02/578 af 18.4.2002 282

Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313 af 25.2.2002
IP/02/933 af 26.6.2002 215 ff.

Haniel/Fels IP/01/1438 af 18.10.2001
IP/02/288 af 21.2.2002 215 ff.

Haniel/Ytong IP/01/1709 af 30.11.2001
IP/02/530 af 9.4.2002 215 ff.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM IP/02/1267 af 4.9.2002 278

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken IP/02/692 af 8.5.2002 260 ff.

Leroy Merlin/Brico IP/02/1881 af 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263 af 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft IP/02/785 af 31.5.2002 276

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569 af 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698 af 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481 af 30.3.2001
IP/01/1393 af 10.10.2001
IP/02/173 af 31.1.2002 235 ff.

SEB/Moulinex
IP/02/22 af 9.1.2002

257, 
269 ff.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital IP/02/1216 af 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532 af 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032 af 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 af 5.7.2001
IP/01/1393 af 10.10.2001
IP/02/173 af 31.1.2002
IP/02/1952 af 20.12.2002
EFT C 19 af 25.1.2003 246 ff.
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3. Statsstøtte

Sag Offentliggjort i Punkt
Afgift på rom fra de oversøiske departementer EFT C 252 af 19.10.2002 428

Amerikanske salgsselskaber (FSC) Endnu ikke offentliggjort 383

Bankgesellschaft Berlin EFT C 141 af 14.6.2002 412

Belgiske koordinationscentre EFT C 384 af 10.12.1998 375

BMW Leipzig Endnu ikke offentliggjort 473

Britisk fritagelse for miljøafgiften EFT L 229 af 27.8.2002 378

BSIK EFT C 18 af 22.1.2002 424

Captive-forsikringsselskaber EFT L 329 af 5.12.2002 397

Det første soldrevne kraftværk i Tyskland Endnu ikke offentliggjort 419

Elektricitet, Nordirland EFT C 113 af 14.5.2002 388

GEA EFT L 329 af 5.12.2002 399

Hamburger AG EFT L 296 af 30.10.2002 438

Infineon, Tyskland EFT L 307 af 8.11.2002 437

Italienske skatteforanstaltninger for banker 366 ff.

KLICT EFT C 88 af 12.4.2002 422

Klimaændringsafgift EFT L 229 af 27.8.2002 416

KSG Endnu ikke offentliggjort 464

Leuna-raffinaderiet i Sachsen-Anhalt Endnu ikke offentliggjort 370

Mutterer Alm Østrig EFT C 150 af 22.6.2002 456 ff.

Naturkatastrofer i Grækenland EFT C 257 af 24.10.2002 523

Omkostninger ved overgangen til fri konkurrence 
i Det Forenede Kongerige EFT C 113 af 14.5.2002 359

Redningsstøtte til British Energy plc IP 02/1747 409 ff.

Redningsstøtte til Bull Endnu ikke offentliggjort 406 ff.

Samlede afgifter, Nordirland EFT C 133 af 5.6.2002 417

Schott Lithotec Endnu ikke offentliggjort 440

Skatteordning i Italien EFT L 296 af 30.10.2002 403

Skatteordningen på Azorerne Endnu ikke offentliggjort 429 ff.

STMicroelectronics, Sicilien EFT C 146 af 19.6.2002 436

Støtte til udbedring af skader forårsaget 
af oversvømmelser i Tyskland Endnu ikke offentliggjort 522

Støtte til udligning af de højere brændstofpriser Endnu ikke offentliggjort 530

Terra Mítica Endnu ikke offentliggjort 381

Tovbaneanlæg i Italien EFT C 172 af 18.7.2002 453

Tyske koordinationscentre Endnu ikke offentliggjort 384

Tyske producenter af vedvarende energi EFT C 164 af 10.7.2002 357

Tyske regionalbanker IP 02/354 360 ff.

ZDF’s forlystelsespark EFT C 137 af 8.6.2002 374

Zellstoff Stendal EFT C 232 af 28.9.2002 439
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I — KARTELLER OG MONOPOLER: EF-TRAKTATENS ARTIKEL 81 
OG 82, EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 65

A — Resumé af sager

1. Ulovlige aftaler

1.1. Horisontale aftaler

Karteller

Østrigske banker (sag COMP/D-1/36.571)

Den 11. juni 2002 pålagde Kommissionen otte østrigske banker bøder på i alt 124,26 mio. EUR for deres
deltagelse i et omfattende priskartel. Bøderne blev pålagt følgende banker: Erste Bank der österreichi-
schen Sparkassen AG (Erste), Bank Austria Aktiengesellschaft (BA), Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG (RZB), Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft (BAWAG), Österreichische Postsparkasse
Aktiengesellschaft (PSK), Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG), NÖ Landesbank-Hypothekenbank
AG (NÖ Hypo) og Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien reg Gen mbH (RLB).

Efter artikler i den østrigske presse foretog Kommissionen samtidige, uanmeldte kontrolundersøgelser i
en række østrigske banker i juni 1998. Det materiale, man fandt, afslørede et yderst institutionaliseret
prisfastsættelsessystem, der dækkede hele Østrig — »helt ud i den mindste landsby«, som en af bankerne
udtrykte det. Bankernes administrerende direktører mødtes hver måned, undtagen i august, i den såkaldte
»Lombard Club«. For hvert bankprodukt var der desuden et særskilt udvalg, hvori de ansvarlige medar-
bejdere på det næsthøjeste eller det tredjehøjeste ledelsesniveau sad. Kartellet omfattede alle bankpro-
dukter og bankydelser, herunder ind- og udlånsrenten for både private og erhvervskunder, de gebyrer,
kunderne skulle betale for bestemte ydelser, pengeoverførsler og eksportfinansiering samt reklamer eller
rettere mangelen på reklameaktiviteter.

Kartellet startede længe før Østrigs tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i
1994. Men Kommissionen har i denne sag kun pålagt bøder for tidsrummet fra EU-medlemskabets
begyndelse (1995) og til juni 1998, hvor den gennemførte sine uanmeldte kontrolundersøgelser i
bankerne og bragte kartellet til ophør.

De dokumenter, der blev beslaglagt, viste, at bankerne var klar over de kartelretlige konsekvenser af
deres adfærd. F.eks. foreslog en af deltagerne i et kartelmøde, at man som en sikkerhedsforanstaltning
fremover »ikke mere skulle tage referater af disse møder«. En af bankernes juridiske afdelinger blev også
spurgt til råds herom og anbefalede »destruktion af alle eksisterende referater«.

Kommissionen fandt, at de østrigske bankers adfærd udgjorde en meget alvorlig overtrædelse af konkur-
rencereglerne i EF-traktatens artikel 81.

I overensstemmelse med samarbejdsmeddelelsen fra 1996 nedsatte Kommissionen bødebeløbet under
hensyn til, at virksomhederne havde samarbejdet med Kommissionen under dens kontrolundersøgelser.
Da bankerne ikke anfægtede sagsfremstillingen i klagepunktsmeddelelsen, fik de nedsat bødebeløbet
med 10 %.
KONK. BERETN. 2002



176  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
Alle bankerne har anlagt annullationssøgsmål mod Kommissionens beslutning (1).

Metionin (sag COMP/E-2/37.519)

Den 2. juli pålagde Kommissionen Degussa AG og Nippon Soda Company Ltd bøder for deltagelse i et
priskartel inden for metionin. Aventis SA (tidligere Rhône-Poulenc) havde også deltaget i kartellet, men
fik indrømmet fuld bødefritagelse for at have afsløret kartellets eksistens over for Kommissionen og
fremlagt beviser på, hvordan det fungerede.

Metionin er en af de vigtigste aminosyrer, der bruges som bestanddel i foderblandinger og forblandinger
til alle dyrearter. Metionins hovedanvendelse er til fjerkræfoder, men det tilsættes også i stigende grad
svinefoder og specialfoder. I 1998 havde EU’s metioninmarked en værdi på ca. 260 mio. EUR.

Efter en undersøgelse, der blev påbegyndt i 1999, fastslog Kommissionen, at Degussa AG, Nippon Soda
Company Ltd og Aventis SA, sammen med dets helejede datterselskab Aventis Animal Nutrition SA
(tidligere Rhône-Poulenc Animal Nutrition SA) deltog i et kartel i perioden fra februar 1986 til februar
1999, hvor de aftalte prismål, gennemførte prisforhøjelser og udvekslede oplysninger om salg og
markedsandele inden for metionin.

Kartellet fungerede med jævnlige møder på topplanet — de såkaldte »topmøder« — såvel som mere
teknisk orienterede møder på mellemleder- eller funktionærplan. På disse møder udvekslede deltagerne
oplysninger om salget, der derefter blev samlet og brugt i drøftelserne om de målpriser, der skulle
fastsættes.

Kommissionen betegnede virksomhedernes adfærd som en »meget alvorlig« overtrædelse af EU’s og
EØS’ konkurrenceregler og pålagde bøder ved en beslutning vedtaget efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1. Degussa AG og Nippon Soda fik pålagt bøder på henholdsvis
118,12 mio. EUR og 9 mio. EUR.

Bødeudmåling og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed
samt til de eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Den enkelte virksomheds rolle i
kartellet blev vurderet individuelt. Samarbejdsmeddelelsen blev anvendt.

Kommissionen fandt, at alle de implicerede virksomheder havde begået en meget grov overtrædelse.
Inden for denne kategori blev virksomhederne opdelt i to grupper, alt efter deres relative størrelse på det
relevante marked. For to af virksomhedernes vedkommende blev der foretaget en opjustering på grund af
deres meget betydelige størrelse og dermed betydelige samlede ressourcer. For alle deltagernes vedkom-
mende var overtrædelsen langvarig (over fem år).

Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Kommissionen ændrede i februar i år sin politik i relation til bødefrihed i kartelsager ud fra ønsket om at
gøre det lettere at indrømme fuld bødefritagelse og skabe større sikkerhed herom for derved at få denne

¥1∂ Sag T-259/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG; sag T-260/02 Bank Austria Creditanstalt AG, sag T-261/02 Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG, sag T-262/01 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, sag T-263/02 Österreichische
Postsparkasse AG, sag T-264/02 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG og sag T-271/02 Österreichische
Volksbanken AG og Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, endnu ikke afgjort.
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politik til at virke mere effektivt. Men da den første anmodning om anvendelse af samarbejdsmeddelelsen
med hensyn til metioninkartellet blev fremsat i 1999, før den nye meddelelse trådte i kraft, har Kommis-
sionen i denne sag fulgt 1996-meddelelsen.

Aventis SA var den første, der gav Kommissionen afgørende oplysninger, og virksomheden fik en
100 %-nedsættelse af den bøde, den ellers ville have fået pålagt (hvilket ville have været en bøde
svarende til Degussas).

Bødeforskellene skyldes forskellene i markedsandele mellem Degussa, som er verdens største metionin-
producent, og Nippon Soda, som er næsten fem gange mindre målt efter markedsandelene i 1998.

Nippon Soda og Degussa samarbejdede på den ene eller den anden måde med Kommissionen og opnåede
dertil svarende bødenedsættelser. Nippon Soda gav Kommissionen detaljerede oplysninger, der sammen
med oplysningerne fra Degussa blev brugt i beslutningen. Nippon Soda kunne give Kommissionen
materiale helt tilbage fra overtrædelsestidspunktet, bl.a. håndskrevne notater fra kartelmøder og værdi-
fulde oplysninger om kartellets eksistens før 1990. På dette grundlag fik Nippon Soda nedsat sin bøde
med 50 %.

Nogle af de oplysninger, Degussa gav, blev ikke afgivet frivilligt, og Degussa nægtede også at have
deltaget i kartellet før midten af 1992 og efter 1997 til trods for, at bevismaterialet i Kommissionens
sagsakter klart viste det modsatte. Kommissionen indrømmede derfor Degussa en 25 %-bødenedsættelse.

Degussa har indbragt beslutningen for Førsteinstansretten (2).

Industrigas (sag COMP/E-3/36.700)

Den 24. juli 2002 pålagde Kommissionen AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC
Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos og Westfalen Gassen Nederland NV bøder på i alt
25,72 mio. EUR for deltagelse i et kartel inden for industrigasser og medicinske gasser i Nederlandene.

Sagen drejede sig om gasserne oxygen, nitrogen, kuldioxid, argon og argonblandinger i flasker og i
flydende form. De bruges i flere industrisektorer og til flere fremstillingsprocesser. Størsteparten af
industrigasserne bruges til produktion, opskæring og svejsning af metaller og i den kemiske industri.
Oxygen, nitrogen, og kuldioxid kan også anvendes til medicinske formål, især på hospitaler.

Efter undersøgelser, der startede i 1997, fastslog Kommissionen, at AGA AB (AGA), Air Liquide BV
(Air Liquide), Air Products Nederland BV (Air Products), BOC Group plc (BOC), Messer Nederland BV
(Messer), NV Hoek Loos (Hoek Loos) og Westfalen Gassen Nederland NV (Westfalen) havde deltaget i
et kartel i Nederlandene fra 1989 til 1991 og fra 1993 til 1997. Virksomhederne holdt jævnlige møder,
hvor de drøftede og aftalte prisforhøjelser og andre handelsvilkår for levering af flaskegas og flydende
gas til deres kunder. De aftalte, at de for at gennemføre disse prisforhøjelser ikke ville handle med
hinandens eksisterende kunder i en periode på 2-5 måneder hvert år, og at de ville overholde mindste-
priser og andre forretningsbetingelser i forbindelse med tilbud på gasser til nye kunder. Disse forretnings-
betingelser vedrørte især leje af flaskerne, en sikkerheds- og miljøafgift på flaskeleverancer,
transportomkostningerne og et leveringsgebyr for bulkleverancer.

¥2∂ Sag T-279/02, endnu ikke afgjort.
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Selv om Kommissionen havde beviser for begge perioder, tog den kun perioden efter september 1993 i
betragtning ved beregningen af bøderne, da den første overtrædelse, der ophørte mere end fem år, før
undersøgelsen begyndte, er forældet.

Markedet for industrigasser og medicinske gasser i flasker og i flydende form i Nederlandene repræsen-
terede i 1996 en værdi på ca. 180 mio. EUR. På det relevante tidspunkt var Hoek Loos og AGA de største
på markedet, efterfulgt af Air Products og Air Liquide. AGA solgte i 2001 sine aktiviteter i Nederlandene
til Hoek Loos og Air Products.

Kommissionen vedtog efter traktatens artikel 81, stk. 1, en beslutning med bødepålæg. Hoek Loos fik
pålagt en bøde på 12,6 mio. EUR, AGA fik 4,15 mio. EUR, Air Liquide 3,64 mio. EUR, Air Products
2,73 mio. EUR, BOC 1,17 mio. EUR, Messer 1 mio. EUR og Westfalen 0,41 mio. EUR (3).

Ved bødeudmålingen tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt til de
eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Den fulgte samarbejdsmeddelelsen.

Hoek Loos og Westfalen indbragte Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten (4).

Kunstauktionshuse (sag COMP/E-2/37.784)

I en beslutning vedtaget den 30. oktober fastslog Kommissionen, at verdens to største kunstauktionshuse,
Christie’s og Sotheby’s, havde overtrådt EU’s konkurrenceregler ved at aftale provisionsgebyrer og andre
forretningsvilkår i perioden fra 1993 til begyndelsen af 2000. Kommissionen pålagde Sotheby’s en bøde
på 20,4 mio. EUR. Christie’s slap derimod for bøder, fordi selskabet var det første til at fremlægge
afgørende materiale, der satte Kommissionen i stand til at føre bevis for kartellets eksistens.

Kommissionen samarbejdede i denne sag med USA’s justitsministerium. Samarbejdet mellem de to
myndigheder blev lettet af, at både Christie’s og Sotheby’s godkendte, at der blev udvekslet fortrolige
oplysninger. Samarbejdet med de amerikanske myndigheder drejede sig ikke blot om den materielle
behandling af sagen, men man afpassede også timingen af de forskellige skridt i proceduren efter
hinanden.

Ud fra de oplysninger, som Christie’s havde givet EU’s og USA’s konkurrencemyndigheder, og som blev
bekræftet af begge auktionshuse under sagsbehandlingen, drog Kommissionen den konklusion, at
Sotheby’s og Christie’s i løbet af 1993 indgik en konkurrenceskadelig kartelaftale, der varede ved indtil
begyndelsen af 2003, hvor begge parter genvandt deres frihed til selv at sætte priserne.

Formålet med kartelaftalen var at mindske den stærke konkurrence mellem de to førende auktionshuse,
der havde udviklet sig i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. Det vigtigste aspekt ved aftalen var en
forhøjelse af den provision, som sælgerne betaler ved auktion (den såkaldte salgsprovision). Den
hemmelige aftale omfattede dog også mange andre handelsbetingelser, f.eks. forskud til sælger, garantier
for auktionsresultatet og betalingsbetingelser.

Det fremgik af Kommissionens undersøgelser, at den hemmelige aftale blev indgået på højeste niveau i
de to selskaber. De daværende to bestyrelsesformænd indledte i 1993 hemmelige drøftelser i deres

¥3∂ Den oprindelige bøde til Westfalen på 0,43 mio. EUR blev ændret ved beslutning af 9.4.2003, EFT L 123 af 17.5.2003,
s. 49.

¥4∂ Sag T-303/02 og 304/02, endnu ikke afgjort.
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respektive privatboliger i London eller New York. Disse første møder på højt niveau blev fulgt op af
regelmæssige møder og kontakter mellem de to selskabers topledere.

Bødeudmåling og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen fra 1996

Kommissionens undersøgelser startede i januar 2000, efter at Christie’s havde henvendt sig til både det
amerikanske justitsministerium og Kommissionen med beviser for et kartel mellem Christie’s selv og
Sotheby’s og anmodet om en lempelig behandling begge steder. Bevismaterialet bestod hovedsageligt af
dokumenter, som Christie’s tidligere arbejdende bestyrelsesformand, Christopher Davidge, havde
indsamlet om kontakter mellem de to auktionshuse.

Sotheby’s anmodede derefter også om en lempelig behandling i EU og fremlagde yderligere bevismate-
riale for Kommissionen.

Bødeudmålingen for begge selskaber skete i overensstemmelse med retningslinjerne fra 1998 for
beregning af bøder for karteladfærd og misbrug af markedsstyrke. På grundlag af overtrædelsens grovhed
(der var tale om en meget grov overtrædelse) og varighed blev der fastsat en grundbøde, der lå tæt op ad
(Christie’s) eller oversteg (Sotheby’s) den maksimumbøde, nemlig 10 % af verdensomsætningen, som
Kommissionen kan pålægge i henhold til forordning 17/62, der indeholder gennemførelsesbestemmel-
serne til traktatens artikel 81 og 82, hvor sidstnævnte omhandler misbrug af dominerende stilling. Grund-
bøden blev for Sotheby’s vedkommende nedsat til 10 % af selskabets verdensomsætning og derefter
reduceret i overensstemmelse med samarbejdsmeddelelsen.

Ved anvendelsen af samarbejdsmeddelelsen fra 1996 (5) fandt Kommissionen, at Christie’s burde have
fuld bødefrihed, fordi selskabet gav de afgørende beviser på kartellets eksistens på et tidspunkt, hvor
Kommissionen ikke havde iværksat nogen undersøgelse, og fordi det var det første, der fremlagde bevis-
materiale. Bøden til Sotheby’s blev sat til 20,4 mio. EUR, dvs. 6 % af selskabets verdensomsætning. Heri
indgår en 40 %-nedsættelse for Sotheby’s samarbejde under undersøgelserne.

Metylglukamin (sag COMP/E-2/37.978)

Den 27. november pålagde Kommissionen Aventis Pharma SA og Rhône-Poulenc Biochemie SA for
bøder for deltagelse i et pris- og markedsdelingskartel inden for metylglukamin. Merck KgaA deltog
også i kartellet, men fik fuld bødefrihed, fordi selskabet afslørede kartellets eksistens over for Kommis-
sionen og fremlagde afgørende beviser for, hvordan det havde fungeret.

Metylglukamin er et kemisk produkt, der anvendes til fremstilling af kontraststof til røntgenundersø-
gelser, lægemidler og farvestoffer. I 1999 repræsenterede markedet for metylglukamin i EU en værdi på
3,1 mio. EUR.

Efter undersøgelser, der startede i 2000, fastslog Kommissionen, at virksomhederne, der tilsammen
kontrollerede hele verdensmarkedet for metylglukamin af farmaceutisk kvalitet, havde deltaget i et kartel
fra november 1990 til december 1999.

Kartellet var baseret på årlige møder. På disse møder aftalte deltagerne listepriser og sikrede sig, at ingen
af de større kunder skiftede leverandør.

¥5∂ Det var 1996-reglerne, der blev fulgt, fordi anmodningen om en lempelig behandling blev fremsat i 2000, altså før den
reviderede samarbejdsmeddelelses ikrafttræden i 2002.
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Kommissionen betegnede virksomhedernes adfærd som en »meget grov« overtrædelse af EU’s og EØS’
konkurrenceregler og pålagde ved en beslutning vedtaget efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-
aftalens artikel 53, stk. 1, Aventis Pharma SA og Rhône-Poulenc Biochemie SA en bøde på
2,85 mio. EUR, som de to virksomheder hæftede for solidarisk.

Ved bødeudmålingen tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt til produkt-
markedets begrænsede størrelse. Den fulgte samarbejdsmeddelelsen fra 1996.

Merck KgaA var den første, der gav Kommissionen afgørende oplysninger, og opnåede en 100 %-
nedsættelse af den bøde, virksomheden ellers ville have fået pålagt.

Specialgrafit (sag COMP/E-2/37.667)

Den 17. december pålagde Kommissionen SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd.,
Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd., NSCC Techno Carbon Co., Ltd., Nippon Steel Chemical
Co., Ltd., Intech EDM B.V. og Intech EDM AG bøder på i alt 51,81 mio. EUR for at have deltaget i et
priskartel på markedet for isostatisk specialgrafit. SGL Carbon AG fik desuden en bøde på 8,81 mio.
EUR for deltagelse i et andet priskartel på markedet for ekstruderet specialgrafit. GrafTech International,
Ltd. (tidligere UCAR), der også blev fundet skyldig i begge overtrædelser, fik nedsat sin bøde med
100 %, fordi det var GrafTech International, der afslørede kartellet over for Kommissionen og fremlagde
afgørende beviser for det.

Udtrykket »specialgrafit« er almindeligt anvendt i branchen og dækker over en gruppe grafitprodukter,
der anvendes til forskellige formål. Specialgrafitprodukter kategoriseres ofte efter den måde, hvorpå
grafitten fremstilles: isostatisk grafit (fremstillet gennem støbning) bruges i elektroerosionselektroder, til
strengstøbningsforme, varmpresningsforme og halvlederformål, og ekstruderet grafit (fremstillet gennem
ekstrudering) bruges i elektrolytiske anoder og katoder, både, sintringkasser, digler.

I forbindelse med en undersøgelse af markedet for grafitelektroder henvendte UCAR sig til Kommis-
sionen og fremsatte en anmodning efter samarbejdsmeddelelsen. Henvendelsen drejede sig om påstået
konkurrencebegrænsende praksis inden for det beslægtede marked for specialgrafitprodukter. På
grundlag af oplysningerne fra UCAR indledte Kommissionen i marts 2000 en ny undersøgelse.

Kartellet inden for isostatisk grafit begyndte med et »topmøde« i Gotenba (nær Tokyo) i Japan den
23. juli 1993, hvor de store producenter aftalte de grundlæggende principper for verdensmarkedet. Der
blev indført en overvågnings- og håndhævelsesordning, der indebar jævnlige multilaterale møder lige fra
topledelsesplanet (altid i Japan) til det regionale og nationale ledelsesplan. Kartellet fungerede i mere end
fire og et halvt år indtil februar 1998.

Et møde i Paris den 24.-25. februar 1993 markerede også begyndelsen på prissamordningen mellem
UCAR og SGL på markedet for ubearbejdet ekstruderet specialgrafit. Under hele kartellets varighed
drøftede parterne jævnligt priser, herunder også, hvem der skulle annoncere hvilken pris på hvilket
tidspunkt. Denne samordning stod på i over tre og et halvt år.

I begge sager betegnede Kommissionen virksomhedernes adfærd som en »meget grov« overtrædelse af
EU’s og EØS’ konkurrenceregler og pålagde ved en beslutning vedtaget efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, følgende bøder (i mio. EUR):
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— SGL: 27,75 (18,94 for kartellet inden for isostatisk grafit, 8,81 for kartellet inden for ekstruderet
grafit)

— Toyo Tanso: 10,79

— Carbone-Lorraine: 6,97

— Tokai Carbon: 6,97

— Ibiden: 3,58

— Nippon Steel Chemical: 3,58

— Intech: 0,98

Bødeudmåling og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed
såvel som til eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. De enkelte virksomheders rolle
blev vurderet på et individuelt grundlag. Kommissionen fulgte i forbindelse hermed samarbejdsmedde-
lelsen fra 1996.

I begge karteller blev alle de deltagende virksomheder fundet at have begået en meget grov overtrædelse.
Inden for denne kategori blev kartelmedlemmerne opdelt i fire grupper, alt efter deres relative størrelse på
markedet. Deltagerne i kartellet inden for ekstruderet grafit blev placeret i én kategori. I begge tilfælde
havde alle kartelmedlemmerne begået en overtrædelse af mellemlang varighed (fra et til fem år).

Kommissionen identificerede SGL som anføreren i kartellet inden for isostatisk grafit, eftersom det var
SGL, der tog initiativet til kartellet og styrede dets udvikling, og SGL’s bøde blev på dette grundlag
forhøjet med 50 %. Kommissionen fandt også et særligt træk ved Intechs deltagelse i kartellet, idet Intech
i vid udstrækning handlede efter instrukser fra Ibiden, og dette resulterede i en nedsættelse af Intechs
bøde med 40 %. Da overtrædelsen fandt sted, før Kommissionen havde haft lejlighed til at holde UCAR,
SGL eller Tokai ansvarlige for deres deltagelse i grafitelektrodekartellet, var der intet grundlag for at
fastslå, at de som skærpende omstændighed havde gjort sig skyldige i gentagne overtrædelser.

Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Kommissionen ændrede i februar i år sin politik med hensyn til bødefrihed i kartelsager for at gøre det
lettere at indrømme fuld bødefritagelse og skabe retssikkerhed for, at der rent faktisk vil blive givet
bødefrihed, for dermed at få denne politik til at virke mere effektivt. Men da den anmodning om en
lempelig behandling, der lå til grund for undersøgelserne af specialgrafitkartellerne, blev indgivet i 1999,
var det samarbejdsmeddelelsen fra 1996, der blev anvendt i denne sag.

Det var UCAR, der afslørede aftalerne over for Kommissionen, og UCAR fik derfor en 100 %-nedsæt-
telse af bøden. Kommissionen nedsatte også bøderne til SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso og NSC/
NSCC med 35 %, fordi de gav yderligere oplysninger om kartellet, før klagepunktsmeddelelsen blev
afsendt, og ikke bestred sagsfremstillingen. Det var oplysningerne fra disse virksomheder, der sammen
med oplysningerne fra UCAR blev brugt i beslutningen. Intech fik nedsat sin bøde med 10 %, fordi
Intech ikke bestred sagsfremstillingen.
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Punkt 5.b i retningslinjerne for bøder

I henhold til punkt 5.b i retningslinjerne for bøder fra 1998 skulle Kommissionen alt efter omstændighe-
derne i den konkrete sag tage hensyn til en række objektive faktorer ved bødeudmålingen. I den forbin-
delse fandt Kommissionen, at SGL både befandt sig i en vanskelig finansiel situation og for nyligt havde
fået pålagt store bøder af Kommissionen (80,2 mio. EUR i grafitelektrodekartellet). Kommissionen fandt,
at det under disse omstændigheder ikke var nødvendigt at pålægge SGL den fulde bøde for at sikre en
tilstrækkeligt afskrækkende virkning, og den nedsatte derfor SGL’s bøde i denne sag med 33 %.

Flere af virksomhederne har indbragt denne beslutning for Førsteinstansretten (6).

Rundt armeringsstål (sag COMP/E-2/37.956)

Den 17. december vedtog Kommissionen en beslutning, hvorved ni virksomheder svarende til
11 selskaber (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite
Odolesi SpA, Leali SpA og Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA under likvidation, Lucchini SpA og
Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA og Ferriera Valsabbia SpA) samt en
virksomhedssammenslutning (Federacciai) fik pålagt bøder på i alt 85 mio. EUR for at have deltaget i et
kartel omfattende det italienske marked for rundt armeringsstål. Der var tale om en meget alvorlig
overtrædelse af EKSF-traktatens artikel 65, stk. 1.

Rundstål er varmvalsede lange stålprodukter i ruller eller stænger med en tykkelse på fra 5 til 40 mm,
med glat, riflet eller ribbet overflade, der anvendes til betonarmering. Stængerne kan være underkastet en
koldformning, f.eks. i form af en drejning eller en udstrækning omkring længdeaksen.

Eftersom dette produkt står opført i bilag 1 til EKSF-traktaten, var det på tidspunktet for denne overtræ-
delse kun Kommissionen, der havde kompetence til at behandle sagen, jf. samme traktats artikel 65,
stk. 4, selv om der var tale om et kartel på et nationalt marked.

I denne sag anvendte Kommissionen bestemmelserne i EKSF-traktaten, selv om denne traktat var
udløbet, i overensstemmelse med dens meddelelse af 26. juni 2002 om visse aspekter ved behandlingen
af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb (7), hvori den havde anført, at den agtede at følge de
almindelige retsprincipper i forbindelse med overgangen til EF-reglerne. I denne meddelelse anførte den
således, at »hvis Kommissionen, når den anvender Fællesskabets konkurrenceregler på aftaler, påviser en
overtrædelse på et område, der er omfattet af EKSF-traktaten, vil de materielle regler, der finder anven-
delse, uanset tidspunktet, være de gældende regler på det tidspunkt, hvor de forhold, der indebærer
overtrædelse, fandt sted. Hvad proceduren angår, er det under alle omstændigheder EF-reglerne, der
finder anvendelse efter EKSF-traktatens udløb«.

På grundlag af de oplysninger, den indhentede under de kontrolundersøgelser, der fra oktober 2000, jf.
EKSF-traktatens artikel 47, blev foretaget hos forskellige producenter, og efter de svar, der indkom på de
udsendte begæringer om oplysninger, kunne Kommissionen fastslå, at de ovennævnte virksomheder og
den ovennævnte brancheorganisation i årene fra 1989 til 2000 deltog i et kartel, der omfattede flere
aspekter: fastsættelse af pristillæg for særlige dimensioner (det tillæg, der betales ud over grundprisen alt
efter armeringsstålets diameter), fastsættelse af grundprisen, fastsættelse af betalingsfrister og
begrænsning eller styring af produktionen og/eller salget.

¥6∂ Sag T-71/03 Tokai Carbon Co. Ltd., sag T-72/03 Toyo Tanso Co. Ltd., sag T-74/03 Intech EDM BV, sag T 87/03 Intech
EDM AG og sag T-91/03 SGL Carbon AG, endnu ikke afgjort.

¥7∂ EFT C 152 af 26.6.2002, s. 5.
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Det må understreges, at det ikke nødvendigvis var alle virksomhederne, der deltog i alle de nævnte
overtrædelser, og at nogle af dem ikke deltog i hele perioden. F.eks. kom Ferriere Nord først med i
kartellet i 1993. Som et andet eksempel kan nævnes, at produktionsbegrænsningen eller -styringen først
tog sin begyndelse i 1995.

Alle de beskrevne former for adfærd udgjorde én kompleks og vedvarende overtrædelse — den var
kompleks, fordi nogle af dens elementer kunne betegnes som en aftale, mens andre snarere beroede på en
samordnet praksis, den var vedvarende, fordi der var tale om gentagne handlinger og adfærd, der måtte
anses at indgå i den samme plan gående ud på at aftale ensartede pristillæg for særlige dimensioner, og
der var tale om én samlet overtrædelse, fordi alle disse foranstaltninger tog sigte på at opnå højere priser
for rundt armeringsstål i Italien.

De implicerede virksomheder fik pålagt bøder på fra 3,57 mio. EUR til 26,9 mio. EUR.

I sin vurdering af overtrædelsens grovhed tog Kommissionen i sit beslutningsudkast hensyn til de
ovenfor beskrevne elementer og vurderede dem ud fra det princip, at en aftale eller samordnet praksis
som et pris- og markedsdelingskartel udgør en meget grov overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. I
den forbindelse må det understreges, at det pågældende marked (i 2000) repræsenterede en værdi på
1 mia. EUR.

Bortset fra overtrædelsens meget grove karakter tog Kommissionen i sit beslutningsudkast også hensyn
til de særlige træk ved denne sag, der drejede sig om et nationalt marked, der på overtrædelsestidspunktet
var underlagt de særlige regler i EKSF-traktaten, og hvor de implicerede virksomheder i den første del af
overtrædelsesperioden kun sad på en begrænset del af det relevante marked.

Kommissionen tog desuden hensyn til, at Riva og Lucchini har en langt større omsætning end de andre
karteldeltagere.

Overtrædelsen varede i over ti og et halvt år for alle deltagerne med undtagelse af Ferriere Nord, for hvis
vedkommende den varede i over syv år. Bødens grundbeløb blev derfor forhøjet med 70 % for Ferriere
Nord og med 105 % for alle de øvrige deltagere.

Ferriere Nord havde tidligere begået en overtrædelse, hvilket udgør en skærpende omstændighed. Bøden
blev derfor forhøjet med 50 %. Endelig fandt Kommissionen, at samarbejdsmeddelelsen af 18. juli 1996
(som var i kraft på det tidspunkt, hvor virksomheden anmodede om en lempelig behandling) kunne
bringes i anvendelse på Ferriere Nord. Ferriere Nord gav som den eneste Kommissionen de oplysninger,
der satte den i stand til at forstå, hvordan kartellet fungerede.

Alle virksomhederne har indbragt Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten (8).

Smagsforstærkende stoffer (sag COMP/E-1/37.671)

Den 17. december pålagde Kommissionen Ajinomoto Co. Inc. (Japan), Cheil Jedang Corporation (Sydkorea),
Daesang Corporation (Sydkorea) bøder på henholdsvis 15,54 mio., 2,74 mio. og 2,28 mio. EUR for at have
deltaget i et pris- og kundedelingskartel inden for nukleotider sammen med Takeda Chemical Industries

¥8∂ Sag T-27/03 S.P., sag T-45/03 Riva Acciaio SpA, sag T-46/03 Leali SpA, T-58/03 Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA
(under likvidation), sag T-77/03 Feralpi Siderurgica SpA, sag T-79/03 IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, sag T-94/03
Ferriere Nord SpA, T-97/03 og Ferriera Valsabbia SpA og Valsabbia Investimenti SpA, sag T-98/03 Alfa Acciai SpA og sag
T-80/93 Lucchini SpA, endnu ikke afgjort.
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Ltd (Japan). Takeda Chemical Industries Ltd fik indrømmet fuld bødefrihed, fordi det var Takeda, der
afslørede kartellets eksistens over for Kommissionen og gav den afgørende beviser for, hvordan det
fungerede.

Nukleotid eller nukleinsyre fremstilles af glukose og bruges i fødevareindustrien som smagsforstærker. I
overtrædelsesperioden repræsenterede EØS-markedet for nukleotider en værdi på ca. 8 mio. EUR.

Efter en undersøgelse, der startede i 1999, fastslog Kommissionen, at Ajinomoto Co. Inc. (Japan), Cheil
Jedang Corporation (Sydkorea), Daesang Corporation (Sydkorea) og Takeda Chemical Industries Ltd
(Japan) havde deltaget i et verdensomspændende kartel fra 1988 til 1998, hvor de aftalte prismål,
gennemførte prisforhøjelser, fordelte kunder og udvekslede oplysninger om salg og markedsandele inden
for nukleotider.

Kartellet fungerede med regelmæssige møder, hvor deltagerne drøftede, hvilke målpriser der skulle
fastsættes, og hvordan prisforhøjelserne blev gennemført.

Bødeudmåling og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed
såvel som til eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. De enkelte virksomheders rolle
blev vurderet på et individuelt grundlag. Kommissionen fulgte i forbindelse hermed samarbejdsmedde-
lelsen fra 1996. Den tog desuden hensyn til EØS-markedets beskedne størrelse.

Alle de implicerede virksomheder blev fundet at have begået en meget grov overtrædelse. Inden for
denne kategori blev virksomhederne inddelt i to grupper alt efter deres relative størrelse på det relevante
marked. Der blev foretaget en yderligere opjustering for to virksomheders vedkommende under hensyn
til deres meget betydelige størrelse og dermed betydelige samlede ressourcer. Alle virksomhederne havde
begået en langvarig overtrædelse (over fem år).

Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen

Eftersom den første henvendelse under henvisning til samarbejdsaftalen i relation til smagsforstærkerkar-
tellet fandt sted i 1999, altså før den nye meddelelses ikrafttrædelse, var det 1996-meddelelsen, der blev
anvendt i denne sag.

Takeda Chemical Industries Ltd var den første, der gav Kommissionen afgørende oplysninger, og
opnåede en 100 %-nedsættelse af den bøde, virksomheden ellers ville have fået pålagt.

Alle de andre deltagere samarbejdede på den ene eller den anden måde med Kommissionen og fik nedsat
deres bøde i overensstemmelse hermed. Daesang fik en 50 %-nedsættelse. Cheil fik nedsat sin bøde med
40 %, og Ajinomoto fik nedsat sin med 30 %. Kommissionen tog hensyn til, at Daesang — selv om
virksomheden ikke var den første — selv henvendte sig til Kommissionen, før den havde modtaget nogen
begæring om oplysninger fra Kommissionen.

Gipsplader (sag COMP/E-1/37.152)

Den 27. november pålagde Kommissionen ved en beslutning Société Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder
Knauf Westdeutsche Gipswerke KG og Gyproc Benelux SA/NV bøder på i alt 478 mio. EUR for at have
deltaget i et kartel på markedet for gipsplader.
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Gipsplader er forarbejdede produkter, der består af en gipskerne beklædt på begge sider med karton eller
et andet materiale, og som anvendes som præfabrikerede bygningsmaterialer. Gipsplader anvendes i stor
udstrækning ikke alene i byggeindustrien på grund af deres tekniske egenskaber (bestandighed, nem
montage, prisbillighed), men også af den almindelige forbruger. Produktet anvendes i vidt omfang inden
for moderne boligbyggeri og til istandsættelse af boliger og er let identificérbart — således bruges produ-
centens navn i flere lande som produktbetegnelse (f.eks. »gyproc« i Belgien og »placoplâtre« i Frankrig).

Kommissionens undersøgelser, som den indledte i 1998 på eget initiativ, viste, at de største europæiske
gipspladeproducenter havde deltaget i et hemmeligt kartel omfattende de fire største markeder i EU
(Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Benelux-landene), hvor de søgte at begrænse konkur-
rencen på markedet til et niveau, der stemte overens med deres interesser, og udvekslede oplysninger om
salgsmængder og prisstigninger på det britiske og det tyske marked. Kommissionen fastslog, at Lafarge,
BPB og Knauf deltog i kartellet fra 1992 til 1998, og at Gyproc kom med i det i 1996.

I 1997 og 1998 repræsenterede disse markeder en samlet årlig værdi på ca. 1 210 mio. EUR, og der blev
solgt ca. 692 mio. m_ gipsplader i 1997 og 710 mio. m_ i 1998. Tilsammen tegnede karteldeltagerne sig
for stort set hele salget af gipsplader på de fire relevante markeder. Målt efter værdi var der tale om et af de
største markeder, Kommissionen har truffet kartelbeslutninger om igennem de seneste ti år.

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed
såvel som til eventuelle skærpende og/eller formildende omstændigheder. Kommissionen fulgte i forbin-
delse hermed samarbejdsmeddelelsen.

I denne sag bestod overtrædelsen af en kompleks og vedvarende aftale, der tog sigte på at begrænse
konkurrencen. Formålet var at sætte en stopper for priskrigen og stabilisere markedet. Virksomhederne,
der var indbyrdes konkurrenter, udvekslede fortrolige oplysninger i en længere periode, og i Det
Forenede Kongerige og i endnu højere grad i Tyskland udvekslede de oplysninger om bestemte prisfor-
højelsesinitiativer. En sådan aftale må pr. definition betegnes som en af de groveste overtrædelser af
traktatens artikel 81, stk. 1.

Inden for kategorien meget grove overtrædelser inddelte Kommissionen for at tage hensyn til virksomhe-
dernes reelle økonomiske styrke de implicerede virksomheder i tre grupper, alt efter deres markedsandele
på alle de fire relevante markeder. For at sikre, at de bøder, den pålagde, fik en tilstrækkeligt afskræk-
kende virkning, forhøjede Kommissionen desuden grundbøden til Lafarge med 100 %.

Bortset fra Gyproc, for hvis vedkommende der var tale om en mellemlang overtrædelse, havde alle de
andre karteldeltagere begået en langvarig (over fem år) overtrædelse.

For BPB’s og Lafarges vedkommende fandt Kommissionen, at den omstændighed, at de to virksomheder
tidligere havde overtrådt EU’s konkurrenceregler, udgjorde en skærpende omstændighed. Lafarge fik i
1994 pålagt en bøde i forbindelse med cementkartellet, og BPB De Eendracht, som er et datterselskab af
BPB, blev i samme år fundet skyldig i at have deltaget i kartonkartellet. Det betyder, at på det tidspunkt,
hvor beslutningerne i disse to kartelsager blev truffet, deltog de to virksomheder allerede i et andet kartel,
som de fortsatte med at være med i. At de to virksomheder gentog den samme type adfærd inden for en
anden branche end den, hvor de var blevet fundet skyldige i karteladfærd, viser, at den første sanktion
ikke havde fået dem til at ændre adfærd. På baggrund af denne skærpende omstændighed forhøjede
Kommissionen grundbøden til de to virksomheder med 50 %.

Kommissionen nedsatte Gyprocs bøde med 25 % under hensyn til en række faktorer, der rent objektivt
bevirkede, at Gyprocs situation adskilte sig fra de andre virksomheders, og udgjorde en formildende
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omstændighed. Der var bl.a. tale om, at Gyproc i en betydelig del af den periode, hvor virksomheden
deltog i kartellet, så ud til at have haft vanskeligt ved at forhindre BPB i at opnå og videregive oplys-
ninger om Gyproc på grund af BPB’s tilstedeværelse i Gyprocs bestyrelse, at Gyproc hele tiden optrådte
som en destabiliserende faktor i kartellet og bidrog til at mindske dets virkninger på det tyske marked, og
at Gyproc ikke var aktiv på det britiske marked, hvor kartellet hyppigst manifesterede sig.

Endelig må det understreges, at i modsætning til BPB og Gyproc, samarbejdede Knauf og Lafarge ikke
med Kommissionen i dens undersøgelser. I henhold til samarbejdsmeddelelsen kan Kommissionen
indrømme en bødenedsættelse, også selv om der foreligger en gentagen adfærd, men det kræver, at
virksomhederne medvirker til at afdække kartellet. I henhold til samarbejdsmeddelelsen fik BPB og
Gyproc nedsat deres bøder betydeligt, nemlig med henholdsvis 30 % og 40 %.

Alle virksomhederne har indbragt Kommissionens beslutning for Førsteinstansretten (9).

1.2. Vertikale aftaler

Nintendo (sag COMP/C-3/ 35.587 — 35.706 — 36.321)

Den 30. oktober 2002 vedtog Kommissionen en forbudsbeslutning, hvor Nintendo Corporation Ltd og
Nintendo of Europe GmbH (Nintendo-gruppens øverste moderselskab og dets største europæiske datter-
selskab) samt John Menzies plc, Soc. Rep. Concentra L.DA, Linea GIG S.p.A, Nortec S.A., Bergsala
A.B., Itochu Corporation og CD-Contact Data GmbH fik pålagt bøder på i alt 167,9 mio. EUR.

De produkter, der var tale om, var spillekonsoller såsom Game Boy og N64 samt spil til disse konsoller
fremstillet af Nintendo. I nogle dele af EØS distribuerer Nintendo selv disse produkter, mens distribu-
tionen i andre dele af EØS foregår via uafhængige distributører.

I beslutningen blev det fastslået, at de ovennævnte virksomheder deltog i én samlet og vedvarende
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, der bestod i hindring af
parallelhandelen med Nintendo’s konsoller og spil i hele EØS. Det var første gang, at begrebet »én
samlet og vedvarende overtrædelse«, der ofte lægges til grund i »traditionelle« kartelsager, blev brugt i en
sag af mere vertikal karakter.

Bortset fra formelle distributionsaftaler, der begrænsede paralleleksporten, arbejdede virksomhederne
intenst sammen om at opspore enhver kilde til parallelhandel. Forhandlere, som paralleleksporterede
eller videresolgte produkterne til andre, der ville paralleleksportere, blev straffet, hvilket førte til en
betydelig begrænsning af parallelhandelen inden for EØS. Selv om det var Nintendo, der var intitiativ-
tager og anfører i denne overtrædelse, samarbejdede de uafhængige distributører aktivt og i de fleste
tilfælde frivilligt med Nintendo og drog fordele heraf, hvilket var grunden til, at de også fik pålagt bøder
i denne sag.

Kommissionen fandt, at de implicerede virksomheder havde begået en meget alvorlig overtrædelse af
EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1. Denne vurdering var baseret på
overtrædelsens art, dens reelle indvirkninger på markedet og den omstændighed, at den berørte hele
EØS-markedet. På grund af de store størrelsesforskelle mellem de enkelte virksomheder blev de
inddelt i forskellige grupper for at afspejle de faktiske konkurrencevirkninger af den enkelte

¥9∂ Sag T-50/03 Gyproc Benelux NV, sag T-53/03 BPB plc, sag T-54/03 Lafarge SA, sag T-91/03 SGL Carbon AG og Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG, endnu ikke afgjort.
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virksomheds adfærd. Desuden blev grundbøden til Nintendo, John Menzies plc og Itochu Corporation
forhøjet for at sikre en tilstrækkeligt afskrækkende virkning i betragtning af disse virksomheders
størrelse og samlede ressourcer.

Den samlede overtrædelse varede fra januar 1991 og indtil december 1997. Varigheden af de enkelte
implicerede virksomheders deltagelse varierede imidlertid fra godt to måneder for Nortec S.A.’s og CD
Contact Data GmbH’s vedkommende og til seks år og 11 måneder for Nintendos vedkommende.

Det var en skærpende omstændighed for Nintendos vedkommende, at Nintendo var initiativtager til og
hovedmand i overtrædelsen og fortsatte sin ulovlige praksis, selv efter at Kommissionen havde indledt
sin undersøgelse, hvilket viste, at selskabet var fast besluttet på at fortsætte den ulovlige adfærd til trods
for risikoen for bøder. Denne skærpende omstændighed gjorde sig også gældende for John Menzies’
vedkommende. En yderligere skærpende omstændighed var, at John Menzies medio 1997 søgte at
vildlede Kommissionen med hensyn til overtrædelsens egentlige omfang ved at afgive urigtige oplys-
ninger efter en formel begæring om oplysninger.

I sin beslutning anerkender Kommissionen også en række formildende omstændigheder. For det første
blev Soc. Rep. Concentra L.DA anset for kun at have spillet en rent passiv rolle. For det andet måtte der
også tages hensyn til, at John Menzies og Nintendo, efter i første omgang at have fortsat den ulovlige
adfærd, endte med at samarbejde med Kommissionen i dens undersøgelser. I lyset af overtrædelsens
vertikale karakter kunne samarbejdsmeddelelsen ikke anvendes på dette samarbejde. Men Nintendos og
John Menzies plc’s samarbejde blev ikke desto mindre betragtet som en formildende omstændighed. De
store bødenedsættelser, der blev indrømmet, understreger, hvor stor vægt Kommissionen kan lægge på
samarbejde fra virksomheder, der har overtrådt EU’s konkurrenceregler, selv om der ikke er tale om et
»klassisk« horisontalt kartel, som samarbejdsmeddelelsen finder anvendelse på. For det tredje blev der
taget hensyn til, at Nintendo tilbød betydelige økonomiske kompensationer til de tredjeparter, der i klage-
punktsmeddelelsen blev identificeret som virksomheder, som overtrædelsen havde påført betydelig
skade. Kommissionen ser positivt på enhver bestræbelse, virksomheder gør for at oprette en skade, de har
forårsaget, og demonstrerede dette ved at nedsætte Nintendos bøde, således at den kom til at afspejle en
betydelig del af den kompensation, Nintendo har ydet.

Den samlede bøde udgjorde 167,9 mio. EUR, hvoraf hovedmanden Nintendo fik pålagt godt 149 mio.
Det er den største bøde, der nogensinde er blevet pålagt for en vertikal overtrædelse.

1.3. Misbrug af dominerende stilling

Se Første del, afsnit I.B.2.1.

1.4. EF-traktatens artikel 86, stk. 1

Se Første del, afsnit I.B.2.2.
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2. Godkendte aftaler

2.1. Horisontale aftaler

Finansielle tjenester

Operational Riskdata eXchange (sag COMP/D-1/38.318)

Den 25. april godkendte Kommissionen uformelt ved fremsendelse af en administrativ skrivelse — et
såkaldt »comfort letter« — oprettelsen af en elektronisk datapool, Operational Riskdata eXchange
(ORX), der i en standardiseret og anonym form skulle give medlemmerne (pengeinstitutter) informa-
tioner om tab i relation til operationelle risici. Datapoolen blev etableret af en række banker med verdens-
omspændende aktiviteter som en reaktion på Basel-udvalgets intentioner om at indføre nye rammer for
kapitalgrundlaget i banksektoren ud fra ønsket om at forbedre målingen af operationelle risici. Formålet
med ORX er at nå frem til en bedre styring af disse risici med henblik på i sidste instans at få nedbragt
kapitalbehovet til dækning af dem.

Inreon (sag COMP/D-1/38.031)

Inreon er en business-to-business (B2B) elektronisk handelsplatform, som de to store genforsikringssel-
skaber Swiss Re og Munich Re har oprettet sammen med to andre virksomheder. Inreon er imidlertid
ikke et joint venture. På denne platform kan forsikringsselskaber og forsikringsmæglere få onlinetilbud
fra genforsikringsselskaber til dækning af bestemte risici og indgå genforsikringsaftaler online. Inreon er
den første B2B onlineplatform inden for genforsikring, som Kommissionen har fået anmeldt. Der er for
øjeblikket kun mulighed for at indhente tilbud på dækning af risici på fast ejendom og katastroferisici
(terrorrisici er ikke med). Den indledende gennemgang af sagen viste, at der kunne opstå konkurrence-
problemer. Efter at parterne havde givet Kommissionen sikkerhed for, at der var skabt tilstrækkelig
garanti for, at der ikke ville blive udvekslet følsomme kommercielle oplysninger via platformen, og at
den ikke ville åbne mulighed for fælles salg, godkendte Kommissionen i maj 2000 aftalen ved et comfort
letter.

Centradia (sag COMP/D-1/38.327)

Centradia er en business-to-business (B2B) onlinehandelsplatform, som fire europæiske banker har
oprettet med tilbud om valutaforretninger til deres erhvervskunder. Centradia er efter Volbroker.com den
anden onlinemultibankplatform inden for valutaforretninger, som Kommissionen har fået anmeldt. I dag
er det kun de fire stiftende banker, der deltager i Centradia. I betragtning af, at priserne på det nuværende
udbud af valutaprodukter på interbankmarkedet hele tiden skifter, og at der ikke er nogen sandsynlighed
for samordning af priser, fandt Kommissionen, at platformen i dens nuværende form ikke rejste nogen
alvorlige konkurrenceproblemer. Der blev derfor meddelt negativattest den 25. juni.

U.DI (sag COMP/D-1/38.422)

Efter offentliggørelse af en Carlsberg-meddelelse fremsendte Kommissionen i september et comfort
letter med godkendelse af »u.di Unterstützungs- und Vorsorgewerk für den Dienstleistungsbereich
GmbH«, som er et joint venture mellem DBV-Winterthur Lebensversicherung AG, Volksfürsorge
Deutsche Lebensversicherung AG og BHW Holding AG. Gennem dette joint venture vil parterne udbyde
forsikringsprodukter i relation til forskellige former for arbejdsmarkedsorienterede pensionsordninger i
den tyske servicesektor på et ensartet grundlag. Baggrunden for, at dette joint venture kunne godkendes,
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var, at samarbejdet kun havde begrænset omfang, at parternes markedsandele på de relevante markeder
var relativt beskedne, og at der var hård konkurrence fra de markedsførende udbydere af arbejdsmarkeds-
orienterede pensionsordninger.

Zurich-Deutsche Bank (sag COMP/D-1/38.409)

Den 25. februar anmeldte Zurich Financial Services og Deutsche Bank en planlagt fusion gående ud på,
at Zurich overtog enekontrollen med næsten alle Deutsche Banks forsikringsaktiviteter i en række
medlemsstater. Denne fusion blev godkendt af Kommissionen den 26. marts. Som led i den overordnede
transaktion indgik parterne tillige en rammesamarbejdsaftale og en række lokale samarbejdsaftaler for de
pågældende medlemsstater, ifølge hvilke parterne hver især skulle udføre markedsføringstjenester over
for privat- og erhvervskunder i forbindelse med nogle af den anden parts finansielle produkter. Disse
aftaler blev anmeldt den 12. april. Efter gennemgang af anmeldelsen og de oplysninger, den derefter
modtog, konkluderede Kommissionen, at samarbejdsaftalerne ikke ville rejse konkurrenceproblemer.
Der blev derfor meddelt negativattest den 13. september.

Luftfart

Austrian Airlines/Lufthansa (sag COMP/37.730)

Den 5. juli vedtog Kommissionen en fritagelsesbeslutning, hvori den godkendte partnerskabet mellem
Lufthansa og Austrian Airlines på betingelse af, at de tilsagn, parterne havde afgivet, blev opfyldt.
Parterne havde planer om at opbygge en varig alliance ved at skabe et integreret trafiksystem baseret på
tæt samarbejde om kommercielle og operationelle aktiviteter og markedsføring. Det mest omfattende
samarbejde skulle foregå i den bilaterale trafik mellem Østrig og Tyskland, med indgåelsen af en såkaldt
»naboaftale«. Dermed blev der etableret et joint venture for trafikken mellem Tyskland og Østrig, bl.a.
med deling af indtægter og tab.

Da samarbejdsaftalen rejste en række alvorlige konkurrenceproblemer, havde Kommissionen i maj 2001
fremsendt en klagepunktsmeddelelse til parterne, hvori den anførte, at den havde til hensigt at nedlægge
forbud mod aftalen. I 1999, hvor aftalen blev anmeldt, havde parterne tilsammen en samlet markedsandel
på tæt ved 100 % på de fleste bilaterale ruter mellem Østrig og Tyskland, både målt efter det samlede
antal afgange og det samlede passagertal. Kommissionen frygtede derfor for, at parterne ville eliminere
konkurrencen på en stor del af markedet for passagerflyvninger mellem Østrig og Tyskland. Der var
adskillige betydelige barrierer for adgangen til markedet, navnlig mangelen på slots i de overbelastede
lufthavne, der ville have gjort det næsten umuligt for nye selskaber at trænge ind på markedet. Under de
efterfølgende forhandlinger afgav parterne imidlertid omfattende tilsagn, der kunne løse disse problemer.

Ifølge disse tilsagn skal AuA og Lufthansa bl. a. stille op til 40 % af deres slots på enhver rute mellem
Østrig og Tyskland til rådighed for nye konkurrenter. Desuden skal de opfylde en særlig »prisnedsættel-
sesbetingelse«, der tager sigte på at tilgodese de forbrugere, der flyver på de mere passagertynde ruter.
Mange af disse ruter har kun begrænset tiltrækningskraft for potentielle konkurrenter. Hvis parterne
nedsætter deres priser på ruter, der er udsat for konkurrence, skal den samme reduktion anvendes på tre
andre ruter mellem Østrig og Tyskland, hvor de ikke står over for konkurrenter. AuA/Lufthansa skal
desuden give nytilkomne selskaber mulighed for at deltage i deres bonusprogrammer, hvis de ikke selv
har et. Andre tilsagn drejer sig f.eks. om interlining med nye konkurrenter — hvilket giver passagererne
mulighed for at rejse med mere end et flyselskab på en given rejse på én billet — og indgåelse af særlige
prorataaftaler med dem svarende til dem, der er indgået med andre allianceselskaber. For at forhindre, at
nye konkurrenter bliver presset ud af markedet, kort efter at de er begyndt at flyve, skal parterne fastfryse
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antallet af deres afgange i en indkøringsperiode på to år. Endelig skal AuA/Lufthansa indgå intermodale
aftaler specielt med jernbaneselskaber for at sikre kunderne større valgmuligheder og bedre transporty-
delser.

De betingelser, der stilles i beslutningen, tager sigte på at mindske adgangsbarriererne og tilskynde til
intermodal konkurrence. I betragtning af de alvorlige konkurrenceskadelige virkninger, aftalen kunne
have fået, stillede Kommissionen en række betingelser, der var nye i forhold til tidligere beslutninger,
specielt med hensyn til prisnedsættelsesbetingelsen og forpligtelsen til at indgå særlige prorataaftaler og
intermodale aftaler. En markedstest viste, at denne tilsagnspakke giver nye konkurrenter mulighed for at
komme ind på markedet og konkurrere effektivt.

Til trods for en markant tilbagegang på lufttransportmarkedet efter terrorangrebene den 11. september 2001
forekommer disse tilsagn tilstrækkelige til at tiltrække nye konkurrenter. Der er allerede flere flysel-
skaber, der er gået ind på vigtige ruter, f.eks. ruterne Wien-Frankfurt, Wien-München, Wien-Berlin og
Wien-Stuttgart. Flere lavprisselskaber er begyndt at flyve på en række andre ruter mellem Østrig og
Tyskland. Og ikke mindst har en østrigsk investeringsgruppe som følge af de betingelser, der blev stillet,
nu oprettet et nyt regionalt flyselskab. Dette selskab begyndte at flyve på otte ruter mellem Østrig og
Tyskland i marts 2003.

SAS/Icelandair (sag COMP/D-2/37.945)

Den 7. november fremsendte Kommissionen et comfort letter til SAS og Icelandair med hensyn til deres
samarbejde på visse ruter til og fra Reykjavik.

Hvad angår ruterne Reykjavik-Oslo, Reykjavik-Stockholm og Reykjavik-København fandt Kommis-
sionen, at aftalen faldt ind under forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, men opfyldte betingelserne for
fritagelse. Hvad angår de direkte ruter mellem Reykjavik og destinationer på det europæiske kontinent
(Reykjavik-Wien, Reykjavik-Zürich, Reykjavik-Bruxelles, Reykjavik-München, Reykjavik-Düsseldorf,
Reykjavik-Hamburg, Reykjavik-Helsinki og Reykjavik-Göteborg) samt de direkte ruter til og fra USA,
fandt Kommissionen, at aftalen ikke mærkbart begrænsede konkurrencen efter artikel 81, stk. 1, i det
omfang hvor de to parter ikke kan flyve på ruterne hver for sig i konkurrence med hinanden i betragtning
af det lave passagertal og antallet af afgange på ruterne mellem de pågældende byer.

OPODO (sag COMP/D-2/38.006)

Opodo Limited er en onlinerejseagent oprettet som et joint venture mellem ni af de største europæiske
flyselskaber, som Kommissionen fik anmeldt i november 2000. Opodo vil tilbyde sine tjenester på et
paneuropæisk grundlag og har allerede startet sit websted i Tyskland, Det Forenede Kongerige og
Frankrig. Det anmeldte joint venture rejste visse problemer i relation til traktatens artikel 81 og 82.
Parterne tilbød derfor en række tilsagn (10). Disse tilsagn, hvis opfyldelse Kommissionen fører tilsyn med,
havde to hovedformål — dels at forhindre, at de stiftende flyselskaber bruger det nye joint venture som et
middel til at samordne deres konkurrenceadfærd, dels at forhindre, at de favoriserer Opodo frem for
andre rejseagenter. Kommissionen tog hensyn til disse tilsagn i sin vurdering af dette joint venture og
endte den 18. december med at godkende det med et comfort letter (11).

¥10∂ Se bilagene.
¥11∂ Med hensyn til afvisningen af en klage i forbindelse hermed henvises til »TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited« i

afsnit 3.
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Landtransport

European Rail Shuttle (ERS) (sag COMP/D/38.086)

Den 17. april besluttede Kommissionen ikke at modsætte sig, at ERS, som er et joint venture mellem
Maersk Intermodal BV og P&O Nedlloyd BV inden for jernbanetransport af containere i fast pendulfart
mellem flere oceanhavne og landterminaler, fortsætter i endnu tre år. Kommissionen havde oprindeligt
godkendt dette joint venture i 1998. Netværket blev siden udvidet til også at omfatte havnene i Bremer-
haven og Hamburg såvel som landterminaler i Tyskland og nye punkter i bl.a. Polen og Ungarn.

Ud fra de oplysninger, den var i besiddelse af, drog Kommissionen den konklusion, at selv om ERS
fortsat havde potentialet til at fordreje konkurrencen, blev dette opvejet af en række fordele, bl.a. i kraft
af, at ERS ville stimulere konkurrencen på et marked, der indtil for ret nylig stort set var blevet domineret
af de statsejede jernbaner.

Søtransport

Trans-Atlantic Conference Agreement (sag COMP/D-2/37.396)

Den 14. november 2002 traf Kommissionen beslutning om individuel fritagelse til en revideret version af
Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), som er en aftale mellem rederier, der driver planmæssig
containertrafik mellem havne i Nordeuropa og USA. Beslutningen blev truffet efter langvarige undersø-
gelser, i løbet af hvilke TACA-rederierne gav betydelige indrømmelser.

Den aftale, der nu er blevet godkendt, er den direkte afløser for den TACA-aftale, som Kommissionen i
en beslutning fra 1998 kendte ulovlig, og for hvilken parterne fik pålagt bøder på i alt 273 mio. EUR —
hvilket den gang var en rekordhøj bøde. Den nye aftale, der almindeligvis betegnes den »reviderede
TACA«, har bragt TACA-rederiernes aktiviteter i overensstemmelse med de hovedretningslinjer for
konferencesamarbejde, som blev opstillet i TACA-beslutningen fra 1998.

Som en konsekvens af TACA-beslutningen fra 1998 og de konkurrencefremmende ændringer af den
amerikanske skibsfartslovgivning opererer TACA-rederierne i dag på et marked, der er betydeligt mere
åbent og konkurrencepræget, end det var for fire år siden. En eksplosiv vækst i antallet af fortrolige
individuelle kontrakter mellem rederier og afskibere har desuden været med til at udhule konferencens
magt. Den magt er også blevet beskåret i kraft af en nedgang i TACA-rederiernes markedsandel fra ca.
60 % på tidspunktet for TACA-beslutningen til under 50 % i dag.

Denne betydelige skærpelse af den konkurrence, konferencemedlemmerne står over for, var en afgørende
faktor for Kommissionens beslutning om at indrømme fritagelse for den reviderede TACA.

Et andet vigtigt element, der havde indflydelse på Kommissionens beslutning, var de indrømmelser,
TACA-rederierne gjorde. Parterne gik med til at indføre strenge begrænsninger i arten og antallet af
kommercielt følsomme oplysninger, der må udveksles mellem konferencemedlemmerne. De indvilligede
også i at fremsende rapporter om kontrakter, således at Kommissionen selv kan forvisse sig om, at infor-
mationsudvekslingen mellem TACA-medlemmerne ikke resulterer i en nedgang i antallet af indviduelle
kontrakter.

Endelig har TACA-rederierne afgivet tilsagn om ikke at forhøje priserne i forbindelse med en midlertidig
tilbagetrækning af skibskapacitet og rapportere herom til Kommissionen, således at den kan kontrollere,
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at enhver tilbagetrækning beror på en midlertidig nedgang i efterspørgslen fra transportbrugerne og står i
nøje forhold hertil.

Energi

Synergen (sag COMP/E-4/37.732)

Kommissionen har godkendt joint venture-aftaler mellem Irlands dominerende elselskab, ESB, og det
norske gasselskab Statoil angående et kraftværk i Dublin, Irland (det såkaldte Synergen-joint venture) på
betingelse af, at parterne opfylder visse tilsagn afgivet over for Irish Commission for Electricity
Regulation (CER) (12).

I juli 2000 anmeldte ESB og Statoil fire aftaler om opførelse og drift af Synergen-kraftværket (med en
kapacitet på 400 MW). Ifølge deres partnerskabsaftale skulle ESB have 70 % af kapitalen i Synergen,
mens Statoil skulle have de resterende 30 %. I henhold til forsyningsaftalen skulle et datterselskab af
ESB, ESB Independent Energy Limited (ESBIE), tage sig af markedsføringen af den elektricitet, der blev
produceret i Synergen i 15 år. Gasforsyningsaftalen fastsætter, at Statoil skal levere gas til Synergen i
15 år. Og endelig skal ESB i henhold til en drifts- og vedligeholdelsesaftale levere drifts- og vedligehol-
delsestjenester til Synergen i 15 år.

Kommissionen konstaterede efter en analyse af de konkurrenceproblemer, denne sag rejste, bl.a., at
Statoil havde forpligtet sig til helt at overlade markedsføringen af elektriciteten til ESB.

Kommissionen fastslog, at ESB stadigvæk havde en dominerende stilling på det irske marked for
produktion og salg af elektricitet til engroskunder (hvor ESB havde en markedsandel på 97 %) og for
salg af elektricitet til »privilegerede kunder« (en markedsandel på 60 %). Selv om markedsstrukturerne
sandsynligvis ville blive forbedret i de kommende år, især når det nordirske elselskab Viridian får gang i
sit nye 340 MW-kraftværk i Huntstown (Irland), fandt Kommissionen, at Viridian nok ikke ville blive
ESB’s stærkeste konkurrent. Dette skyldtes, at både ESB og Viridian er aktive i Nordirland og i Den Irske
Republik, hvilket skaber en vis balance i det potentielle konkurrencepres.

Parterne tilbød en række tilsagn for at imødekomme Kommissionens indsigelser. Forhandlingerne om
disse tilsagn blev ført af Irish Commission for Electricity Regulation (CER) efter drøftelser med
Kommissionen. Hovedelementerne i de tilsagn, som ESB og Synergen afgav, er: (1) ESB og Synergen
stiller 600 MW elektricitet til rådighed hvert år, indtil der er nye elektricitetskilder svarende til 400 MW
til rådighed, hvoraf 300 MW skal produceres af et enkelt nyt kraftværk. (2) Den mængde, som ESB
sørger for (400 MW), sælges som led i et auktionssystem (en såkaldt VIPP-ordning). Synergens mængde
(200 MW) kan sælges på grundlag af bilaterale kontrakter på op til tre år, og hvis dette ikke er muligt, på
auktion. (3) ESB-virksomheder — bl.a. ESBIE — har ikke adgang til at deltage i Synergens salg og må
ikke købe eller sælge mere elektricitet end nogen anden aktør på det irske elforsyningsmarked.

Kommissionen finder, at disse aftaler vil lette adgangen til de irske elmarkeder. Når Viridians kraftværk i
Huntstown står klart, vil leverandørerne kunne købe elektricitet fra mindst tre forskellige kilder:
Huntstown, ESB’s auktion og Synergen. Nye producenter får mulighed for at opbygge en kundebase for
fremtidige kraftværker. I denne forbindelse er det også positivt, at løbetiden for leveringskontrakter for
Synergens produktion (op til tre år) giver deltagerne en høj grad af sikkerhed i den mellemlange

¥12∂ IP/02/792 af 31.5.2002.
KONK. BERETN. 2002



KARTELLER OG MONOPOLER 193
planlægning, og at 600 MW tegner sig for ca. 50 % af elefterspørgslen fra alle de kunder, der i dag frit
kan vælge leverandør.

Kommissionen godkendte ligeledes den kontrakt om gasleverancer, ifølge hvilken Statoil skal levere gas
til Synergen (30 % deltagelse fra Statoil) i 15 år med eneret. Kommissionen vurderede, at det irske
gasmarked stadig er domineret af den etablerede gasleverandør, BGE. Derudover bemærkede Kommis-
sionen, at Synergen-kontrakten er den første større aftale om gasleverancer, som Statoil har indgået i
Irland, hvilket bringer Statoils markedsandel en anelse over den såkaldte bagatelgrænse. Kontrakten
skulle også kunne sikre Statoils deltagelse på det irske marked på sigt. Desuden tog Kommissionen
hensyn til, at Statoil tilbød en særlig prisformel for gas, som virksomheden ikke ville have tilbudt, hvis
den ikke havde haft sikkerhed for en længerevarende eneret.

2.2. Vertikale aftaler

Forbrugerelektronik

B&W Loudspeakers (sag COMP/C-3/37.709)

I januar 2000 anmeldte B&W Loudspeakers et selektivt distributionssystem. I december 2000 udsendte
Kommissionen en klagepunktsmeddelelse, fordi dette distributionssystem indeholdt adskillige »hard-
core«-konkurrencebegrænsninger, nemlig mindstepriser og -avancer i detailleddet (forklædt som et
forbud mod »lokkepriser« (13)), et forbud mod krydsleverancer mellem grossister og et forbud mod
fjernsalg, herunder også salg via internet (14). Gruppefritagelsen i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2790/1999 om vertikale begrænsninger kunne ikke finde anvendelse, eftersom sådanne begrænsninger
er i strid med forordningens artikel 4. Det er heller ikke muligt at opnå individuel fritagelse for sådanne
bestemmelser efter artikel 81, stk. 3.

Efter at Kommissionen havde indledt formel procedure i sagen, besluttede B&W Loudspeakers at ændre
sine aftaler. Restriktionerne angående krydsleverancer og priser blev fjernet.

Med hensyn til fjernsalg, navnlig salg over internet, har allerede autoriserede forhandlere i princippet ret
til at sælge produkterne via internet uden særskilt tilladelse. En producent kan imidlertid stille særlige
kvalitative servicebetingelser i forbindelse med bestemte salgsmetoder, f.eks. krav til udformingen af
forhandlerens hjemmeside, for at værne om sit mærkeimage og sine produkters omdømme på samme
måde, som han ville kunne gøre det for vinduesudstillinger eller postordrekataloger.

I den konkrete sag havde B&W Loudspeakers ingen erfaringer med internetsalg og var ikke i stand til på
forhånd at fastlægge, hvilke særlige krav virksomhedens forhandlere skulle opfylde, når de benyttede
denne salgsmetode. B&W Loudspeakers gik imidlertid med til, at hvis virksomheden ville forbyde
forhandlerne at sælge via internet, skulle det ske skriftligt og udelukkende, når det var begrundet i
behovet for at opretholde mærkets image og produkternes omdømme. B&W Loudspeakers bliver derfor
nødt til at udvikle en eksplicit politik for internetsalg, som der kan føres kontrol med, hvis det bliver
nødvendigt. Desuden skal de kriterier, der lægges til grund i den forbindelse, være ens over for alle
forhandlere, og der må ikke diskrimineres mellem salgsmetoder, for mangel på forhåndsspecificerede
krav til internetsalg må ikke udnyttes til at stille krav, der gør det vanskeligere eller helt umuligt at sælge
via internet end via andre »traditionelle« salgsmetoder.

¥13∂ Ved »lokkepriser« forstås, at der anvendes en særlig attraktiv pris på et produkt for at lokke kunderne ind i butikken. 
¥14∂ Se også XXX Konkurrenceberetning 2000, nr. 215.
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Sagen blev afsluttet med fremsendelse af et comfort letter om, at aftalerne kunne falde ind under gruppe-
fritagelsen i Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999.

6C DVD-poolens ændrede patentlicensprogram (sag COMP/C-3/37.506)

Den 22. juli godkendte Kommissionen en række aftaler, som medlemmerne af 6C DVD-poolen (15) havde
anmeldt i en supplerende anmeldelse den 28. februar. De oprindelige aftaler var blevet anmeldt i
maj 1999 og godkendt ved et comfort letter efter artikel 81, stk. 3, den 3. oktober 2000 (16).

De oprindeligt anmeldte aftaler blev ændret, efter at flere nye typer DVD-produkter (nemlig DVD-Audio,
DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R og DVD Video Recording) var kommet med i det fælles licensprogram.

Efter modtagelsen af den supplerende anmeldelse foretog Kommissionen en ny vurdering af, hvilke
konkurrenceskadelige virkninger patentpoolen kunne antages at få, og drog den konklusion, at der ikke
var sandsynlighed for konkurrenceskadelige virkninger på nogen af de tre markeder, der blev berørt,
nemlig teknologimarkedet for DVD, det generelle marked for innovation og flere markeder vertikalt
forbundet dermed inden for video- og audioprodukter samt markedet for massereproduktion af optical
discs.

Kommissionen fastslog i særdeleshed, at poolen kun omfattede væsentlige patenter, og at poolmedlem-
merne ville meddele individuelle ikke-eksklusive licenser, der ville gælde for produkterne, uanset om de
stemte overens med standardspecifikationerne for DVD eller ej. Desuden er poolen åben for deltagelse
fra andre, der har udtaget (yderligere) væsentlige patenter, og den grantback-forpligtelse, der gælder for
alle licenstagere, finder kun anvendelse på væsentlige patenter. Desuden indeholdt aftalerne en klausul
om »mest begunstigede nation«, der forhindrede diskrimination mellem poolmedlemmerne og tredje-
parter såvel som mellem forskellige tredjeparter, poolmedlemmerne (dvs. licensgiverne) har også selv
fået licenser fra poolen, og de licensafgifter, der for øjeblikket anvendes, forekommer ikke at udgøre
nogen større andel af de endelige priser på DVD-produkter. Endelig har licensgiverne indført en række
systemer, der giver garanti for, at konkurrencefølsomme oplysninger holdes fortrolige.

Under drøftelser med Kommissionen gik licensgiverne med til at give licenstagerne mulighed for at
underskrive en tillægskontrakt, der begrænser licensen til kun at gælde for en konkret kategori af
produkter. Licenstagerne kan få kendskab til sådanne tillægskontrakter på 6C DVD’s websted (17).
Desuden er der på dette websted indføjet oplysninger om patenternes udløbsdato og patenthavernes
identitet.

Finansielle tjenester

Visa International — Multilaterale interbankgebyrer (sag COMP/D-1/29.373)

Den 24. juli 2002 vedtog Kommissionen en formel beslutning i Visa International-sagen, der drejede sig
om multilaterale interbankgebyrer (MIF) (18). Multilaterale interbankgebyrer er gebyrer, der betales
mellem banker i forbindelse med alle transaktioner foretaget med et betalingskort. I Visa-systemet
betales gebyret til kortholderens bank af detailhandlerens bank og udgør en omkostning for sidstnævnte,

¥15∂ Poolens nuværende medlemmer er Hitachi, Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og dettes datterselskab Victor
Company of Japan Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner Inc. og Toshiba Corporation.

¥16∂ Konkurrenceberetningen for 2000, Anden del, kapitel I.A.2.1.2.
¥17∂ http://www.dvd6cla.com
¥18∂ EFT L 318 af 22.11.2002, s. 17.
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som normalt vælter den over på detailhandlerne som en del af det gebyr, de betaler til deres bank for hver
enkelt Visa-korttransaktion. Medmindre to banker aftaler noget andet, beregnes det multilaterale inter-
bankgebyr efter de regler, som Visas bestyrelse udstikker, jf. Visa Internationals betalingskortregler, som
er blevet anmeldt til Kommissionen.

Med denne beslutning blev der på nærmere fastsatte betingelser indrømmet fritagelse for nogle af Visas
MIF-gebyrer, nemlig de gebyrer, der anvendes for grænseoverskridende betalinger med private Visa-kort
inden for EØS. Beslutningen omfatter altså ikke gebyrerne for indenlandske Visa-betalinger eller for
betalinger foretaget med firmakort (dvs. kort, der anvendes af en virksomheds ansatte til dækning af
forretningsudgifter).

I september 2000 havde Kommissionen udsendt en klagepunktsmeddelelse angående Visas tidligere
MIF-system. Den endte imidlertid med at indrømme fritagelse, efter at Visa havde tilbudt at foretage
betydelige ændringer i sit MIF-system. De vigtigste ændringer er følgende:

— For det første vil Visa sænke det multilaterale interbankgebyr for de forskellige typer private kort.
Det vægtede gennemsnitlige multilaterale interbankgebyr i forbindelse med betalinger foretaget
med betalingskort med forskudt debitering og kreditkort vil gradvist blive nedsat til 0,7 % i 2007.
For betalinger foretaget med betalingskort med direkte debitering vil Visa øjeblikkeligt indføre et
fast MIF-gebyr på 0,28 EUR.

— For det andet vil der blive lagt loft over det multilaterale interbankgebyr svarende til omkostningerne
knyttet til kortudstedernes levering af bestemte tjenester, som efter Kommissionens opfattelse svarer
til tjenester leveret af kortholdernes banker, som er til fordel for de handlende, der i sidste ende
betaler det multilaterale interbankgebyr. Det drejer sig om følgende tre tjenester: behandlingen af
transaktioner, betalingsgarantien (19) og den gratis finansieringsperiode (20). Visa vil gennemføre en
omkostningsanalyse, som vil blive kontrolleret af et uvildigt revisionsfirma. Loftet vil være
gældende uanset tilbud fra Visa om en eventuel sænkning af MIF-gebyret (det betyder, at hvis den
øvre omkostningsgrænse er lavere end 0,7 %, da må det multilaterale interbankgebyr ikke overstige
0,7 %).

— Desuden vil Visa tillade medlemsbankerne at videregive oplysninger til de handlende om niveauet
for det multilaterale interbankgebyr og de tre omkostningskategoriers relative andel af gebyret (disse
tal betragtes i dag som en forretningshemmelighed). De handlende skal selv fremsætte ønske om
disse oplysninger, og de skal underrettes om denne mulighed.

Fritagelsen gælder indtil den 31. december 2007, hvorefter Kommissionen vil kunne tage Visas
reviderede MIF-system op til en helt ny vurdering i lyset af dets virkninger på markedet.

I 1997 modtog Kommissionen i øvrigt en formel klage mod Visas MIF-system fra den europæiske detail-
handelsorganisation EuroCommerce. Denne klage er nu blevet afvist, eftersom den var rettet mod de
MIF-gebyrer, der blev indrømmet fritagelse for ved beslutningen af 24. juli 2002.

¥19∂ Udtrykket »betalingsgaranti« dækker over kortudstederens tilsagn om at honorere alle betalinger, også selv om der måtte
foreligge svig, eller selv om kortholderen i sidste ende ikke betaler, dog forudsat at den handlende har foretaget de
fornødne verifikationer på betalingstidspunktet. Der er reelt tale om en betalingsforsikring for de handlende.

¥20∂ Den »gratis finansieringsperiode« er den tid, der går, inden kortholderen enten skal betale kortregningen (i forbindelse
med kreditkort), eller hvor saldoen på kreditkortregningen overføres til den udvidede kreditfacilitet, hvoraf der betales
renter. Kommissionen er af den opfattelse, at denne »gratis finansieringsperiode« er til fordel for detailhandlerne i en
grænseoverskridende kontekst, idet den stimulerer salget.
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Energi

WINGAS/EDF-Trading (sag COMP/E-4/36.559)

Kommissionen har godkendt to aftaler, ifølge hvilke det britiskbaserede EDF Trading skal levere i alt
2 mia. m3 gas til det tyske engrosselskab Wingas i ti år med mulighed for forlængelse med yderligere
fem (21). Gasleverancerne startede i 1998/1999. Aftalerne kunne godkendes, efter at virksomhederne
havde accepteret at ændre aftalerne i relation til den såkaldte »reduktionsmekanisme«. Denne mekanisme
medførte en nedsættelse af de mængder, som WINGAS købte, hvis EDF Trading skulle sælge gas til
WINGAS’ hovedleveranceområde i Tyskland.

Kommissionen fandt, at denne reduktionsmekanisme mindskede EDF Tradings incitament til at sælge
gas direkte til kunder i Tyskland og begrænsede konkurrencen mærkbart. Kommissionen fastslog også, at
denne mekanisme i den konkrete sag ikke gjaldt, hvis EDF Trading solgte gas til bestemte etablerede
grossister i Tyskland, bl.a. Ruhrgas, hvilket gav dem en fordel frem for andre grossister — hvoraf de
fleste er nytilkomne udbydere — i Tyskland.

Efter drøftelser mellem parterne og Kommissionen tilbød selskaberne at ændre kontrakterne. Efter den
nye mekanisme kan EDF Trading sælge til alle grossister — etablerede og nytilkomne — på den tyske
grænse, hvorved der skabes lige vilkår for alle aktører i grossisteleddet. De konkurrencebegrænsende
virkninger blev derved elimineret i et omfang, der gjorde, at aftalen ikke længere kunne anses at have
mærkbare konkurrencebegrænsende virkninger. På baggrund af denne ændring kunne Kommissionen
godkende de anmeldte kontrakter om gasleverancer ved et comfort letter.

Kommissionen fandt også, at de anmeldte kontrakter ikke hindrede WINGAS i at købe gas fra andre
kilder. I forbindelse hermed konstaterede Kommissionen, at de mængder, der blev leveret i henhold til
kontrakterne, svarede til ca. 20 % af WINGAS’ samlede årlige gasindkøb, hvilket udgør ca. 2 % af det
samlede årlige gasforbrug i Tyskland.

3. Afviste klager

Huntstown Air Park Ltd og Omega Aviation Services Ltd 
(sag COMP/D-2/37.341)

Kommissionen besluttede den 20. marts at afvise en klage, som Huntstown Air Park Ltd og Omega
Aviation Services Ltd, der begge ejes af irske forretningsmænd, som ejer jord i umiddelbar nærhed af
Dublin lufthavn, havde indbragt mod Irland.

Klagen var rettet mod en beslutning, som den irske transportminister traf i 1997, hvori klagerne blev
nægtet adgang til start- og landingsbanerne i Dublin Airport. Den irske beslutning blev truffet i forbin-
delse med de lokale planlægningsmyndigheders behandling af Huntstown Air Parks ansøgning om
plantilladelse til at opføre en yderligere passagerterminal i Dublin Airport.

Klagen var også rettet mod Aer Rianta, som er en 100 % statsejet virksomhed, der driver lufthavnen i
Dublin Airport. Virksomheden er for øjeblikket alene om at levere passagerterminaltjenester i denne
lufthavn.
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Efter gennemgang af sagen afviste Kommissionen påstanden om, at nægtelsen af denne tilladelse
udgjorde et misbrug af dominerende stilling fra lufthavnsmyndigtheden Aer Riantas side og en tilside-
sættelse af EF-traktatens artikel 86, stk. 1, fra den irske stats side. Den daværende irske transportminister
fandt, at man både ud fra et luftshavnsmæssigt og økonomisk synspunkt burde udvide den bestående
terminal til maksimal kapacitet, før man begyndte at opføre terminal nr. 2. De irske planlægningsmyndig-
heders beslutning om at nægte Huntstown Air Park Ltd plantilladelse til at opføre terminal nr. 2 i Dublin
lufthavn blev begrundet med hensyn til luftfartssikkerhed, generelle planlægningshensyn og miljø-
hensyn. Uden denne plantilladelse ville det være meningsløst at give Huntstown Air Park Limited og
Omega Aviation Services Ltd tilladelse til at benytte start- og landingsbanerne i Dublin lufthavn.

Klage mod FIFA (sag COMP/37.124)

Ved en beslutning af 15. april (22) afviste Kommissionen en af de to klager, den havde modtaget mod
FIFA’s regler for fodboldspilleragenter. Kommissionen havde forinden foretaget en grundig undersøgelse
af de regler, som Den Internationale Sammenslutning af Fodboldforbund (FIFA) havde indført for
spilleragenter, der optræder som mellemmænd mellem fodboldspilleren og klubben i forbindelse med
transfer. Efter denne undersøgelse var der den 19. oktober 1999 blevet fremsendt en klagepunktsmedde-
lelse til FIFA.

Kommissionen fandt, at FIFA-reglerne måtte betragtes som aftaler efter artikel 81, som begrænsede
konkurrencen ved at lægge hindringer i vejen for eller begrænse adgangen til dette erhverv for personer,
der havde de nødvendige faglige kvalifikationer, bl.a. ved at stille krav om indbetaling af en høj,
ikke-rentebærende garanti. FIFA besluttede derefter at revidere de pågældende regler og vedtog den
10. december 2000 et nyt cirkulære, som trådte i kraft den 1. marts 2001, og som senest er ændret den
3. april 2002.

Ifølge de nye regler er adgangen til erhvervet fremover baseret på objektive og gennemsigtige kriterier.
Kravet om en garanti er erstattet af en forsikring.

Enhver, der ønsker at blive spilleragent, skal bestå en skriftlig eksamen. Den består af en multiple choice-
prøve med 20 spørgsmål, hvoraf 15 drejer sig om internationale regler og fem om nationale regler og
civilret (retsevne, aftaleret, fuldmagt). Enhver ansøger, der opnår det krævede antal points, består prøven.
Prøvedatoerne og en stor del af spørgsmålene er de samme overalt i verden.

For at få sin licens skal ansøgeren derefter tegne en erhvervsansvarsforsikring, der skal dække de erstat-
ningskrav, som en spiller eller en klub eventuelt fremsætter i forbindelse med aktiviteter, som er i strid
med cirkulærets bestemmelser. Han skal desuden underskrive et sæt etiske regler, bl.a. om faglig omhyg-
gelighed, gennemsigtighed, ærlighed, varetagelse af de implicerede interesser og regnskabsførelse.

Under disse omstændigheder fandt Kommissionen, at det deontologiske mål, som FIFA søger at nå,
nemlig at højne moralen i erhvervet og beskytte sine medlemmer mod ukvalificerede eller hensynsløse
agenter, vejede tungere end konkurrencebegrænsningerne. Hvis disse regler var blevet anmeldt, ville de
kunne have opnået fritagelse efter artikel 81, stk. 3. Kommissionen besluttede derfor at afvise klagen.

Den tilkendegav dog, at hvis det imidlertid på et senere tidspunkt skulle vise sig, at målsætningen kan nås
uden det pågældende FIFA-cirkulære, f.eks. fordi medlemsstaterne regulerer erhvervet, eller fordi
spilleragenterhvervet blev i stand til at regulere sig selv, samtidig med at der garanteres et højt fagligt

¥22∂ Offentliggjort på http//europa.eu.int/comm/competition
KONK. BERETN. 2002

http//europa.eu.int/comm/competition


198  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
niveau og en høj grad af integritet blandt medlemmerne, kunne Kommissionen tage det pågældende
cirkulære op til fornyet overvejelse.

Klageren i denne sag har anlagt annulationssøgsmål for Førsteinstansretten (23).

SETCA+FGTB/FIFA (sag COMP/36.583) og
Sport et libertés/FIFA (sag COMP/36.726)

Den 28. maj afsluttede Kommissionen sine undersøgelser af FIFA’s regler for internationale salg af
fodboldspillere og afviste de to klager, den havde modtaget mod FIFA’s tidligere regler, der var blevet
ændret i 2001.

Efter flere klager havde Kommissionen indledt en tilbundsgående undersøgelse af FIFA’s regler for inter-
nationale transfers af fodboldspillere. Undersøgelserne mundede ud i, at der blev fremsendt en klage-
punktsmeddelelse til FIFA den 14. december 1998.

Den 5. marts 2001 afsluttede kommissærerne Anna Diamantopoulou, Viviane Reding og Mario Monti
drøftelser med FIFA’s præsident, Sepp Blatter, og UEFA’s præsident, Lennart Johansson, om internati-
onale spillersalg. Resultatet blev formaliseret i en brevveksling mellem Sepp Blatter og Mario Monti.

Efter drøftelserne fremlagde Sepp Blatter et dokument, hvori der redegøres for principperne for
ændringen af FIFA’s regler for internationale transfers. De nye regler, der blandt andet omfatter et sæt
gennemførelsesbestemmelser, blev vedtaget endeligt af FIFA’s eksekutivkomité den 5. juli 2001 i Buenos
Aires. I slutningen af august 2001 indgik FIFA og FIFPro, som er det største spillerforbund, endvidere en
aftale om FIFPro’s deltagelse i gennemførelsen af FIFA’s nye regler for internationale transfers af
fodboldspillere.

Ifølge de nye regler kan spillerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af reglerne på frivilligt grundlag
få en voldgiftskendelse eller indbringe sagen for de nationale domstole. Dermed skulle Kommissionen
ikke længere behøve at gå ind i sager mellem spillere, klubber og fodboldforbund.

Efter at de nye regler var trådt i kraft, blev tre klager trukket tilbage.

Kommissionen afsluttede sagen med en officiel afvisning af to andre klager. Disse klager vedrørte
forbuddet mod, at en spiller ensidigt kunne bryde en kontrakt. Dette spørgsmål er nu afklaret i de nye
FIFA-regler. De nye regler skaber en balance mellem spillernes grundlæggende ret til fri bevægelighed
og stabile kontraktforhold og hensynet til sportslig integritet og stabilitet i afviklingen af mesterskaberne.

Drøftelserne med fodboldorganisationerne og de to afvisninger af klager har slået fast, at EU-retten og
national ret også gælder for fodbold. EU-retten er desuden i stand til at tilgodese de særlige forhold, der
gør sig gældende for sporten, og bl.a. anerkende dens meget vigtige sociale, integrationsfremmende og
kulturelle funktioner.

De klagende parter (Syndicat des employés, techniciens et cadres de la Fédération Générale des travail-
leurs de Belgique (SETCA-FGTB) og Sports et Libertés) har ikke appelleret Kommissionens afgørelse til
EF-Domstolen i Luxembourg.
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ENIC/UEFA (sag COMP/37.806) og UEFA-reglen om »Integriteten i 
UEFA-klubturneringerne: klubbernes uafhængighed« (sag COMP/37.632)

Ved en beslutning af 25. juni (24) afviste Kommissionen en klage fra ENIC mod UEFA’s regler angående
ejerskab af flere fodboldklubber, nærmere betegnet UEFA’s bestemmelser om »Integriteten i UEFA-
klubturneringerne: Klubbernes uafhængighed«. Desuden meddelte Kommissionen den 5. juli negativ-
attest for UEFA’s anmeldelse af disse regler.

Den 18. februar 2000 indgav ENIC plc., som er et investeringsselskab med interesser i seks europæiske
klubber (Glasgow Rangers FC i Skotland (25,1 %), FC Basel i Schweiz (50 %), Vicenza Calcio i Italien
(99,9 %), Slavia Praga i Den Tjekkiske Republik (96,7 %), AEK Athen i Grækenland (47 %) og
Tottenham Hotspur i England (29,9 %), en klage mod det ledende organ i europæisk fodbold, UEFA,
over dets regel om mangedobbelt ejerskab af klubber. Det hedder i denne regel, som blev vedtaget af
UEFA’s forretningsudvalg i 1998, at to eller flere klubber, som deltager i en UEFA-klubturnering, ikke må
kontrolleres direkte eller indirekte af samme enhed eller administreres af samme person.

ENIC mente, at reglen fordrejer konkurrencen ved at forhindre og begrænse investeringer i europæiske
klubber.

Efter en omhyggelig analyse nåede Kommissionen frem til den konklusion, at selv om UEFA-reglen er
en beslutning, som er truffet af en sammenslutning af virksomheder, og derfor teoretisk set er omfattet af
forbudsprincippet i EU-traktatens artikel 81, stk. 1, kan den begrundes ud fra behovet for at sikre turne-
ringernes integritet.

Kommissionen mener, at det er sportsorganisationernes opgave at organisere og fremme deres
sportsgren, navnlig med hensyn til rent sportslige regler, såsom antallet af spillere på et fodboldhold eller
målstolpernes størrelse. EF-Domstolen har ved flere lejligheder statueret, at de økonomiske aspekter af
sport er underlagt EU-lovgivningen, men også anerkendt, at de særlige træk ved sektoren skal tages i
betragtning, når traktatens regler anvendes.

I forbindelse med UEFA’s regel om mangedobbelt ejerskab fastslog Kommissionen, at formålet med
reglen ikke var at fordreje konkurrencen, men at sikre integriteten af de turneringer, som UEFA arran-
gerer. For hovedformålet med UEFA-reglen var at sikre ærligt spil i turneringerne, med andre ord at
undgå situationer, hvor ejeren af to eller flere klubber, som deltager i samme turnering, kunne blive fristet
til at manipulere med kampenes resultat.

Under alle omstændigheder rækker den begrænsning af klubbernes og investorernes handlefrihed, som
reglen indebærer, ikke ud over det, som er nødvendigt for at sikre dens legitime mål: dvs. sikre den
uvished om kampenes udfald, der må bestå i offentlighedens interesse.

Med denne beslutning blev det slået fast, at en regel til trods for dens eventuelle negative virkninger på
det økonomiske plan godt kan falde uden for konkurrencereglernes anvendelsesområde, når den ikke går
videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre dens legitime mål, og anvendes på en ikke-diskrimine-
rende måde.
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Meca Medina og Majcen/IOC (sag COMP/38.158)

Ved en beslutning af 1. august (25) afviste Kommissionen en klage mod Den Internationale Olympiske
Komité (IOC) fra to svømmere, der var blevet udelukket fra svømmestævner på grund af doping. De to
klagere havde vundet henholdsvis første- og andenpladsen i VM i langdistancesvømning i Salvador de
Bahia, Brasilien den 31. januar 1999. De dopingprøver, der blev taget under stævnet, viste sig at være
positive hos begge svømmere. Analyserne viste, at deres organismer indeholdt større mængder nandro-
lonmetabolitter, norandrosteron (NA) og noretiocholanolon (NE) end tilladt.

Den 8. august 1999 suspenderede Det Internationale Amatørsvømmeforbund FINA’s dopingkomité
(»Doping Panel«) de to svømmere i fire år, fordi der var tale om en førstegangsforseelse. Denne afgørelse
blev appelleret til Den Internationale Sportsdomstol CAS i Lausanne (Schweiz), som stadfæstede
afgørelsen ved en kendelse af 29. februar 2000. Den blev siden ændret ved samme domstols kendelse af
23. maj 2001, der afkortede suspensionsperioden til to år. Den ene svømmer er medlem af det spanske
svømmeforbund, der selv er medlem af FINA, og den anden svømmer er medlem af det slovenske
svømmeforbund, der også er medlem af FINA.

Svømmerne mente, at de regler, IOC og FINA havde vedtaget om definitionen af doping og grænsen for,
hvornår et ulovligt stofs tilstedeværelse betegnes som doping, samt brugen af CAS som appelinstans
udgjorde en konkurrencebegrænsende praksis efter EF-traktatens artikel 81 samt en uberettiget
begrænsning af svømmernes frie udveksling af tjenesteydelser efter traktatens artikel 49.

Kommissionen fandt, at klagen var ubegrundet, og at IOC’s og FINA’s dopingregler samt deres anven-
delse ikke var konkurrencebegrænsende. For når regler vedtaget af sportsorganisationer er nødvendige
for på rimelig vis at sikre integriteten i sportsarrangementer gennem en effektiv dopingkontrol, falder de
ikke ind under artikel 81, stk. 1.

I sin beslutning fastslog Kommissionen, at klagerne ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at der
forelå en aftale mellem IOC og tredjemand eller et misbrug af dominerende stilling fra IOC’s side.
Klagen indeholdt heller ingen oplysninger, der kunne danne grundlag for at fastslå, at der forelå en
overtrædelse af EF-traktatens artikel 49 fra en medlemsstats eller en associeret stats side.

Selv om de anfægtede dopingregler blev anset for at udgøre en aftale, har de ikke til formål at begrænse
konkurrencen mellem økonomiske aktører, men derimod at bekæmpe doping. Fastsættelsen af en
tærskelværdi, der tager hensyn til muligheden for endogen produktion af ulovlige stoffer, er til fordel for
sportsudøverne. Sanktionen for doping — dvs. suspensionen — griber ind i sportsudøverens handle-
frihed. Men en begrænsning af denne handlefrihed udgør ikke nødvendigvis en konkurrencebegrænsning
efter artikel 81, da de konkurrencebegrænsende virkninger heraf kan være en følge af de legitime mål,
der søges virkeliggjort, og som i en bestemt kontekst anerkendes som værende positive.

I denne sag fandt Kommissionen derfor, at de anfægtede dopingregler var snævert forbundne med kravet
om en korrekt afvikling af sportsstævner, at de var nødvendige for en effektiv bekæmpelse af doping, og
at deres konkurrencebegrænsende virkninger ikke rakte videre, end hvad der var nødvendigt for at nå
dette mål. Kommissionen fandt derfor ikke, at de faldt ind under forbuddet i artikel 81.

Ved stævning indgivet til Førsteinstansretten den 10. oktober 2002 anlagde de to svømmere sag mod
Kommissionens beslutning. Annullationssøgsmålet er registreret under sagsnummeret T-313/02.
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Banghalter & de Homem Christo/SACEM (sag COMP/C-2/37.219)

Den 6. august besluttede Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 og artikel 9, stk. 2, i
forordning nr. 17 at afvise en klage fra Banghalter og Homem Christo mod ophavsretsselskabet SACEM.
Klagerne er to franske tekstforfattere/komponister, der i 1993 stiftede gruppen Daft Punk.

I relation til artikel 82 fandt Kommissionen, at den vedtægtsmæssige forpligtelse, SACEM pålagde sine
medlemmer til at lade alle typer rettigheder indgå i en kollektiv forvaltning, på grund af forpligtelsens
urimelige karakter måtte anses at være udslag af misbrug af dominerende stilling. Kommissionen fandt
dog også, at dette misbrug var ophørt, efter at SACEM havde foretaget en vedtægtsændring. SACEM
skulle herefter give en begrundelse for ethvert afslag på anmodninger om fravigelse af en regel om
kollektiv rettighedsforvaltning.

I relation til artikel 81 fandt Kommissionen, at rettighedshavernes individuelle forvaltning af rettigheder
ikke blev berørt af de aftaler om gensidig repræsentation, der indgås mellem ophavsretsselskaber i
forskellige lande.

ADUSBEF/ABI (sag COMP/D-1/38.067)

Den 4. oktober afviste Kommissionen en klage fra den italienske forbrugerorganisation ADUSBEF mod
den italienske stat og den italienske bankforening, Associazione Bancaria Italiana. Organisationen
klagede navnlig over ågerrenter og »anatocisme« (en praksis gående ud på at beregne sammensatte debit-
renter på konto med negativ saldo). Klageren hævdede, at der bestod konkurrencebegrænsende aftaler på
disse områder, og at visse italienske love forstærkede virkningerne heraf ved at legalisere dem. Kommis-
sionen fastslog imidlertid, at der ikke bestod nogen aftale eller samordnet praksis mellem bankerne,
eftersom de hver for sig fastlagde deres renter (selv om der dog findes visse uforbindende standardbank-
vilkår). Nogle af de ABI-dokumenter, der blev hævdet at udgøre konkurrencebegrænsende aftaler, var
blot rundskrivelser, der fortolkede den italienske lovgivning — de indeholdt alene ABI’s standpunkter og
faldt derfor inden for rammerne af en brancheorganisations normale funktioner.

PhRMA (sag COMP/D-1/37.988)

Den 16. oktober besluttede Kommissionen ikke at skride ind over for den franske stat efter en klage fra
PhRMA, som er en organisation af amerikanske medicinalproducenter. Klagen, der var baseret på
traktatens artikel 3, litra g), artikel 10 og artikel 81, drejede sig om den rolle, Comité Economique des
Produits de Santé (CEPS) spillede ved prisfastsættelsen og forhandlingerne om kvoter på mærkevareme-
dicin i Frankrig. Kommissionen fandt imidlertid, at CEPS ikke var en virksomhed, da alle dens
medlemmer var statslige institutioner, og der ikke var nogen virksomhed blandt medlemmerne.

TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited (sag COMP/D-2/38.321)

Den 9. december traf Kommissionen beslutning om at afvise en klage fra en tysk rejseagent, TQ3 Travel
Solutions GmbH, mod Opodo Limited, som er en onlinerejseagent oprettet som et join venture mellem ni
af de største europæiske flyselskaber. Det anmeldte joint venture blev derefter godkendt af Kommis-
sionen (26). Da de argumenter, klageren gjorde gældende svarede til dem, der blev fremført af andre rejse-
agenter som reaktion på anmeldelsen af Opodo, fandt Kommissionen, at disse indsigelser burde
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behandles inden for rammerne af den samlede række tilsagn (27), som parterne havde afgivet, og afviste
derfor klagen.

Cupido Tickets/UEFA (sag COMP/ D-3/37.932)

Den 13. december afviste Kommissionen en klage fra Cupido Tickets, som er en nederlandsk
virksomhed, der sælger billetter til større sports- og andre arrangementer. Cupido klagede over UEFA’s
billetarrangementer for EM i fodbold i 2000. Kommissionen undersøgte disse billetarrangementer og
fremsendte den 7. juni 2000 et comfort letter til UEFA.

Baggrunden for Cupidos klage var, at Cupido ikke kunne få billetter til turneringen til at sælge videre til
publikum. Cupido klagede over, at UEFA pålagde sine medlemmer, de nationale fodboldforbund, pligt til
at sikre, at de billetter, de fik tildelt, blev fordelt på deres egne tilhængere. Men selv om det var klart, at
Cupido derigennem blev afskåret fra at opnå billetter til EM 2000, var det ikke i strid med EU’s konkur-
renceregler.

Fordi det var UEFA og ikke UEFA’s medlemsforbund, der bar den kommercielle risiko og investeringsri-
sikoen omkring salget af billetter til EM, fandt Kommissionen, at forholdet mellem UEFA og organisati-
onens medlemsforbund var et forhold mellem en mandant og en agent. De begrænsninger, UEFA pålagde
sine medlemsforbund med hensyn til, hvem de måtte sælge billetter til og til hvilke priser, var derfor
udslag for en normal udøvelse af UEFA’s ret til at bestemme sin kommercielle salgsstrategi. Sådanne
begrænsninger var derfor ikke konkurrencebegrænsende i artikel 81’s forstand.

Med hensyn til artikel 82 gjaldt, at selv om man anså det relevante marked for at være markedet for
billetter til EM 2000, hvor UEFA havde et 100 % monopol, var der ikke tale om noget misbrug af
dominerende stilling. Reglen om, at de billetter, som de nationale forbund fik tildelt, skulle gå til tilhæn-
gerne af det pågældende landshold, at antallet af billetter pr. person var begrænset, og at billetterne ikke
kunne videregives til andre, stod ikke i noget urimeligt forhold til det legitime mål, der bestod i at
varetage sikkerheden ved EM 2000 i fodbold.

Fred Olsen mod Compania Trasmediterranea (sag COMP/38.376)

Den 23. december traf Kommissionen beslutning om at afvise en klage fra Fred Olsen SA mod Trasmedi-
terranea.

Klagen var rettet mod den prispolitik, der blev ført af det offentlige færgeselskab Trasmediterranea, der
sejler mellem San Sébastien på la Gomera og Los Cristianos på Tenerife samt mellem Santa Cruz på
Tenerife og Agaete på Gran Canaria.

Klageren pegede på Trasmediterraneas dominerende stilling i kraft af en offentlig koncession, der gav
rederiet store årlige indtægter.

Eftersom de forhold, der blev klaget over, kun fandt sted i en enkelt medlemsstat for adskillige år siden
og ikke havde haft nogen varige konkurrenceskadelige virkninger eller eftervirkninger for klagerens
stilling på det pågældende marked, besluttede Kommissionen at afvise klagen på grund af sagens
manglende fællesskabsinteresse. Kommissionen havde i øvrigt allerede i tidligere beslutninger taget
stilling til visse aspekter i forbindelse med den spanske stats støtte til Trasmediterranea.
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4. Forlig og andre afsluttede sager

Medier

Prisbindingsaftaler på bøger i Tyskland:
Sammelrevers (sag COMP/C-2/34.657), Internetbuchhandel 
(sag COMP/C-2/37.906), Proxis/KNO mfl. (sag COMP/C-2/38.019)

Det grænseoverskridende fastprissystem for bøger i Tyskland og Østrig blev første gang anmeldt i 1993.
Kommissionen havde rejst indsigelse mod aftalerne herom, fordi de var i strid med EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, og ikke opfyldte betingelserne for fritagelse efter artikel 81, stk. 3. Som et kompromis
anmeldte forlagene i marts 2000 en »renationaliseret« bogprisaftale (»Sammelrevers«), der kun var
gældende for Tyskland (28). Den 10. juni 2000 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i henhold til
artikel 19, stk. 3, i forordning 17/62 om, at den havde til hensigt at godkende den ændrede »Sammel-
revers«-aftale, som blev antaget ikke at ville påvirke handelen mellem medlemsstater mærkbart (29).

Kommissionen måtte genoptage sine undersøgelser af den ændrede »Sammelrevers«-aftale efter to
klager, som den modtog i sommeren 2000. Den første klage kom fra den østrigske boghandler Libro AG
og dens internetfilial, Lion.cc, der havde solgt tyske bestsellers til tyske forbrugere over internettet til
priser, der lå langt under de faste priser (30). Den anden klage kom fra den belgiske internetboghandel,
Proxis, der havde planlagt lignende lavprissalg på det tyske marked (31). Klagerne hævdede, at den tyske
forlags- og boghandlerorganisation, Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V, samt tyske forlag og
boghandlere havde overtrådt EF-traktatens artikel 81, stk. 3. De påstodes at have iværksat en samordnet
embargo med det formål at forhindre internethandel med bøger til lavpriser på tværs af grænserne
mellem udenlandske internetboghandlere og tyske forbrugere. Meget tydede på, at den påståede
samordnede embargo i sidste instans var baseret på en fortolkning og gennemførelse i praksis af
»Sammelrevers«, der fortsat påvirkede handelen mellem medlemsstater mærkbart. Undersøgelsen af
denne klage over samordnet praksis indebar derfor også, at den ændrede »Sammelrevers« blev taget op
til ny overvejelse.

Undersøgelserne mundede ud i, at der blev fremsendt en klagepunktsmeddelelse den 19. juli 2001 (32).
Den blev fulgt op med en høring den 30. november 2001 med deltagelse af Börsenverein, forlagskon-
cernen Random House GmbH og grossisten Koch, Neff & Oetinger GmbH. Efter intensive drøftelser
med Kommissionens tjenestegrene afgav de ovennævnte parter den 20.-21. marts en række tilsagn
(»Tilsagnet« (33)). Med klagernes samtykke kunne Kommissionen derfor samme dag meddele, at den
ikke ville gå videre med sagen (34). Den 17. april meddelte Kommissionen negativattest i form af et
comfort letter for den ændrede »Sammelrevers«, som i lyset af tilsagnet blev fundet ikke at påvirke
handelen mellem medlemsstater mærkbart.

Tilsagnet sikrer, at der frit kan foregå direkte bogsalg til endelige forbrugere i Tyskland fra udlandet, især
over internettet, og at også tilknyttede ydelser, f.eks. reklame på tværs af grænserne, er mulige. Forbru-

¥28∂ Sag COMP/C-2/34.657.
¥29∂ EFT C 162 af 10.6.2000, s. 25.
¥30∂ Sag COMP/C-2/37.906 — Internetbuchhandel
¥31∂ Sag COMP/C-2/38.019 — Proxis/KNO mfl.
¥32∂ Pressemeddelelse IP/01/1035 af 19.7.2001.
¥33∂ Se bilagene.
¥34∂ Pressemeddelelse IP/02/461 af 22.3.2002.
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gerne vil således få fri adgang til at udnytte lavere priser og andre fordele, som de nye markedsførings-
teknologier giver, bl.a. grænseoverskridende bogsalg via internet.

Samtidig er der skabt større retssikkerhed, idet tilsagnene opstiller og nøje definerer de situationer, hvor
grænseoverskridende salg af bøger til forbrugere i Tyskland betragtes som en omgåelse af »Sammel-
revers«, hvilket parterne i fastprissystemet kan forhindre og skride ind over for. Der foreligger i alt
væsentligt en omgåelse af »Sammelrevers«, når en boghandler, der er bundet af aftalen, tager initiativ til
at omgå den faste pris. Der er tale om ekstraordinære situationer, og begrebet »omgåelse« skal derfor
fortolkes restriktivt, og desuden ligger bevisbyrden hos de forlag og boghandlere, der påberåber sig
omgåelsen.

Tilsagnet vedrører kun spørgsmålet om, at EF-traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse.
Kommissionen finder, at Sammelrevers-ordningen, så længe den fortolkes og anvendes i overensstem-
melse med dette tilsagn og Kommissionens meddelelse af 10. juni 2000 efter artikel 19, stk. 3, i
forordning nr. 17, ikke påvirker handelen mellem medlemsstater mærkbart efter EF-traktatens artikel 81,
stk. 1. Tilsagnets indhold har imidlertid absolut ingen relevans, for så vidt angår vurderingen af
spørgsmål i forbindelse med medlemsstaternes fastprissystemer for bøger på baggrund af EU-retten i
almindelighed og den frie bevægelighed for varer og ydelser samt den frie etableringsret i særdeleshed.
Desuden er tilsagnets tidsmæssige gyldighed begrænset indtil ikrafttrædelsen af en tysk lov om faste
bogpriser eller tilsvarende statslige tiltag, der erstatter det aftalte fastprissystem.

Informationsindustrien

Stonesoft/Check Point (sag COMP/C-3/38.168)

Den 24. maj afsluttede Kommissionen efter et formelt tilsagn fra Check Point Software Technologies
Ltd. en undersøgelse, den havde indledt efter en klage fra Stonesoft Corporation.

Den finske softwarevirksomhed Stonesoft hævdede, at den israelske virksomhed Check Point Software
Technologies Ltd, som producerer software til firewalls og virtual private networks (VPN), havde sagt til
nogle af sine distributører og forhandlere, at hvis de forhandlede Stonesofts konkurrerende firewall/VPN-
produkt, ville de ikke længere modtage leverancer af Check Points eget produkt. Firewall/VPN-software
bruges til at forhindre uautoriseret ekstern adgang til interne datanet og leverer kryptering til offentlige
datanet.

Efter en grundig markedsundersøgelse nærede Kommissionen betænkeligheder ved, at Check Point
kunne have en dominerende stilling på markedet for firewall/VPN-software, og at nogle af virksom-
hedens handlinger havde negative afskærmende virkninger på markedet for firewall/VPN-software i strid
med EU’s konkurrenceregler. Efter forhandlinger mellem Kommissionen og Check Point accepterede
Kommissionen et formelt tilsagn fra Check Point, der fjernede disse betænkeligheder. Der er tale om
følgende tilsagn:

a) Check Point vil ikke lægge urimeligt eller uacceptabelt pres på sine distributører og forhandlere i
deres uafhængige beslutning om, hvorvidt de vil forhandle konkurrerende produkter.

b) Check Points distributører og forhandlere forsikres om, Check Point ikke vil lade levering af sine
produkter eller vilkårene for levering af sine produkter være afhængige af, om distributørerne og
forhandlerne fører, markedsfører og sælger konkurrerende produkter.
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c) Check Point vil desuden sikre, at virksomhedens salgspersonale og andet relevant personale gøres
bekendt med EU’s konkurrenceregler og indskærpes at overholde dem i deres arbejde.

Efter Check Points tilsagn blev Stonesofts klage trukket tilbage, og Kommissionen afsluttede sagen.
Kommissionen vil dog fortsat holde øje med udviklingen på dette marked for at sikre, at tilsagnet
opfyldes.

AllVoice/IBM (sag COMP/C-3/36.824)

I juni afsluttede Kommissionen en undersøgelse, der var blevet udløst af en klage fra AllVoice
Computing plc (AllVoice) mod International Business Machines Corporation (IBM), efter at sidstnævnte
indvilligede i at ændre sine licensvilkår.

AllVoice er en britisk virksomhed, der udvikler og sælger talegenkendelsessoftware. Talegenkendelses-
software er en teknologi, der sætter en computer i stand til at genkende tale og omskrive den til tekst. I sin
klage hævdede AllVoice, at IBM havde en dominerende stilling på markedet for meddelelse af licenser
på diktafon-talegenkendelsesapparater og misbrugte denne stilling på flere måder, navnlig gennem unfair
licensvilkår.

Både IBM og AllVoice sælger færdigprodukter (dvs. et diktafon-talegenkendelsesapparat plus et
taleprogram), men AllVoice producerer kun applikationsprogrammer og har derfor brug for en licens til
sit talegenkendelsesapparat. Ud over IBM fandtes der kun få andre udbydere af talegenkendelsesappa-
rater.

Efter en indgående analyse af klagen fremsendte Kommissionen i juni 2001 en advarselsskrivelse til
IBM, hvori den udtrykte betænkeligheder ved, at IBM muligvis var dominerende på markedet for
licenser på disse apparater, og at nogle af virksomhedens licensvilkår kunne være et misbrug af domine-
rende stilling efter EF-traktatens artikel 82.

Kommissionens betænkeligheder skyldtes, at IBM bevarede retten til at opsige licensen på talegenken-
delse, hvis AllVoice anlagde sag mod IBM eller nogen af IBM’s kunder for krænkelse af AllVoices
talegenkendelsespatenter. IBM krævede også, at AllVoice skulle tilføre licensteknologien en merværdi,
der mindst svarede til denne teknologis værdi, hvilket kunne resultere i detailprisbinding.

I sit svar fastholdt IBM, at IBM ikke var dominerende på det relevante produktmarked, og at disse
klausuler under alle omstændigheder ikke var konkurrenceskadelige. Efter forhandlinger med Kommis-
sionen tilbød IBM imidlertid at ændre de pågældende klausuler.

IBM’s ret til at opsige licensen gælder nu kun i situationer, hvor AllVoice anfægter IBM’s apparat for
krænkelse af AllVoices patenter. AllVoice vil imidlertid kunne anfægte IBM’s intellektuelle ejendomsret-
tigheder på ethvert andet grundlag uden at skulle frygte for, at kontrakten opsiges. Denne klausul har
faktisk mere begrænset rækkevidde, end hvad der tillades i henhold til gruppefritagelsesforordningen for
teknologioverførselsaftaler.

Ifølge IBM var formålet med merværdiklausulen at sikre, at applikationsprogrammet opfyldte bestemte
kvalitetskrav og højnede brugsværdien af den samlede pakke. IBM omformulerede klausulen, således at
kriteriet nu er funktionalitet, produktdifferentiering, skabelse af nye afsætningsmuligheder eller
indbygning i andre produkter.
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De ændrede klausuler er ikke længere i strid med EU’s konkurrenceregler. Efter IBM’s ændringer og
forliget mellem parterne for tiden indtil i dag trak AllVoice sin klage tilbage, og Kommissionen henlagde
sagen.

Energi

Gasrørledningen mellem Det Forenede Kongerige og Belgien 
(sag COMP/E-4/38.075)

Kommissionen har gentagne gange understreget, hvor stor vægt den lægger på velfungerende gasrørled-
ninger, der kan åbne mulighed for en konkurrencestimulerende import på gas- og elektricitetsmarke-
derne, som kan forbedre forsyningsvilkårene på disse markeder.

I den sammenhæng foretog Kommissionen på eget initiativ en undersøgelse af gasrørledningen mellem
det britiske gasnet og nettene på det europæiske kontinent, der drives af virksomheden Interconnector
UK Ltd. Aftalerne om driften af rørledningen og markedsføringsaftalerne blev anmeldt til Kommissionen
i 1995 og godkendt i form af et comfort letter (35). I januar 2001 udtrykte det britiske handels- og industri-
ministerium betænkeligheder ved, at strømmen i rørledningen den 15. januar 2001 skiftede fra »reverse
flow« (dvs. import til Det Forenede Kongerige) til »forward flow« (eksport til kontinentet) og ikke gik
tilbage før den 24. januar, selv om priserne i Det Forenede Kongerige var højere end på det europæiske
fastland. Dette gav Kommissionen anledning til at kontrollere, om prisstigningerne i Det Forenede
Kongerige kunne skyldes konkurrencefordrejende adfærd. Kommissionen undersøgte især, om de regler,
som IUK anvendte, og/eller de 16 leverandører, som havde kapacitetsrettigheder, fulgte en adfærd, der
kunne være i strid med EU’s konkurrenceregler. I sin analyse koncentrerede Kommissionen sig navnlig
om tre aspekter, nemlig for det første om der kunne påvises en samordning mellem IUK-leverandører om
at påvirke flowretningen i rørledningen, for det andet om de tekniske specifikationer, der hævdes at være
nødvendige, for at rørledningen kan fungere, retfærdiggør de stive procedurer, og for det tredje, om den
belgiske virksomhed, Distrigas, alene eller med bistand fra andre leverandører havde udnyttet sin rolle
som den, der driver det belgiske transmissionssystem, til at vende flowretningen i gasrørledningen om.

Hvad angår det første spørgsmål, så det ikke ud til, at de gasproducenter, der ejede Interconnector-
kapacitet, havde indflydelse på det omstridte »flow reversal«. Med hensyn til de tekniske specifikationer
kortlagde Kommissionen en række stivheder i de regler, der gælder for rørledningen, som begrænser
leverandørernes mulighed for at overføre kapacitet til andre. Den 30. november 2001 accepterede IUK-
leverandørerne imidlertid mere fleksible Interconnector-regler. Desuden øgede IUK gennemsigtigheden i
sin virksomhed ved at meddele flow reversals på forhånd. Hvis de nye regler gennemføres ordentligt, må
de anses at kunne garantere tilpas lige vilkår for alle. Endelig fandt Kommissionen bekræftelser på, at
Distrigas havde spillet en vigtig rolle, da der blev gennemført et flow reversal i januar 2001. Men der blev
ikke fundet tegn på overtrædelse af konkurrencereglerne eller på, at Distrigas havde forhindret transport
af gas fra kontinentet til Det Forenede Kongerige (36).

GFU (sag COMP/E-1/36.072)

Kommissionen afsluttede den 17. juli 2002 sin behandling af sagen om det norske GFU-system (37).
GFU-sagen drejede sig om fælles salg af norsk naturgas via en enkelt udbyder, det såkaldte GFU

¥35∂ Konkurrenceberetningen 1995, nr. 82.
¥36∂ IP/02/401 af 13.2.2002.
¥37∂ IP/02/1084 af 17.7.2002.
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(Gasforhandlingsudvalget), siden i hvert fald 1989. GFU havde to faste medlemmer, nemlig Statoil og
Norsk Hydro, som er Norges største gasproducenter, og omfattede undertiden også andre norske gaspro-
ducenter. GFU’s hovedopgave bestod i at forhandle vilkårene i alle forsyningskontrakter med købere i
bl.a. EU på vegne af alle naturgasproducenter i Norge. Kommissionen fastslog, at Norge er den tredje-
største gasleverandør blandt de lande uden for EU, der leverer gas til EU-markedet, idet Norge tegner sig
for ca. 10 % af hele gasforbruget i EU.

I juni og juli 2001 havde Kommissionen indledt formel procedure over for ca. 30 norske gasselskaber,
idet den fandt, at GFU-systemet var i strid med EU’s konkurrenceregler (38). Både gasselskaberne og den
norske regering hævdede under en høring i december 2001, at EU’s konkurrenceregler ikke fandt anven-
delse, eftersom GFU-systemet i juni 2001 var blevet ophævet for salg til EØS efter kongelig anordning
fra den norske regering. De gjorde også gældende, at EU’s konkurrenceregler ikke fandt anvendelse,
fordi de norske gasproducenter af den norske regering var blevet pålagt pligt til at sælge gas gennem
GFU-systemet, som var blevet oprettet af den norske regering.

Efter høringen og uden at foregribe deres endelige juridiske standpunkt i sagen sonderede de norske
gasproducenter og Europa-Kommissionen mulighederne for at finde frem til en løsning. Der blev i den
forbindelse foretaget en sondring mellem 1) de faste medlemmer af GFU (Statoil og Norsk Hydro),
2) seks virksomhedsgrupper, der faktisk sælger norsk gas på kontrakter forhandlet af GFU (ExxonMobil,
Shell, TotalFinaElf, Conoco, Fortum og Agip), og 3) alle andre norske gasproducenter, over for hvilke
der var indledt formel procedure. Ud fra ønsket om at få løst disse problemer afgav Statoil og Norsk
Hydro en række tilsagn over for Kommissionen, som på basis heraf besluttede at henlægge sagen for alle
de implicerede virksomheders vedkommende.

Løsningen havde to hovedelementer, nemlig 1) at al fælles markedsføring og salg skal ophøre,
medmindre det sker i overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler (for bestående leveringsforhold
indebærer dette individuelle forhandlinger, når kontrakterne udløber), og 2) at bestemte gasmængder
forbeholdes nye kunder, der ikke tidligere har købt gas hos norske gasproducenter (dette tilsagn blev kun
afgivet af Statoil — 13 mia. kubikmeter — og Norsk Hydro — 2,2 mia. kubikmeter, det gælder i
perioden fra juni 2001 til september 2005, og dets opfyldelse vil blive overvåget af eksterne revisorer).

Da Kommissionen accepterede tilsagnene angående gasmængder til nye kunder, hæftede den sig ved, at
det længe havde været kendt, at mange europæiske kunder (især store industribrugere, elproducenter og
nye handelsfirmaer) aktivt søger efter alternative forsyningskilder. Tilsagnene vil derfor gøre det lettere at
få etableret nye forsyningsrelationer. Det skulle også få positiv indvirkning på strukturerne på det
europæiske marked, der stadigvæk er præget af dominerende udbydere på næsten alle markeder. De fleste
af disse dominerende udbydere er allerede kunder hos de norske gasselskaber og har købt store mængder
på kontrakter, der løber i mange år endnu. Vilkårene i disse kontrakter vil normalt kunne ændres i forbin-
delse med prisrevisioner.

Selv om dette spørgsmål ikke indgik i selve GFU-sagen, har Statoil og Norsk Hydro også bekræftet, at de
ikke vil indføre territoriale salgsbegrænsninger og/eller anvendelsesbegrænsninger i deres gasleverance-
kontrakter. Begge typer klausuler anses for at være uforenelige med EU’s konkurrenceregler, da de
lægger hindringer i vejen for skabelse af et indre marked, men nogle aktører på markedet finder dem
nødvendige. Kommissionen glædede sig over Statoils og Norsk Hydros holdning, da den viser, at gas rent
faktisk kan markedsføres i EU uden disse konkurrencebegrænsende klausuler.

¥38∂ IP/01/830 af 13.6.2001.
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Disse tilsagn fra de norske producenter sikrede, at de europæiske gaskøbere nu vil få flere gasproducenter
i Norge at vælge mellem. Det vil — sammen med tilsagnet om at stille bestemte mængder til rådighed for
nye kunder — også gøre det lettere at få etableret nye forsyningsrelationer.

For at de europæiske kunder reelt bliver i stand til at udnytte de nye valgmuligheder, må det nu sikres, at
norsk gas vil kunne transporteres gennem de europæiske gasrørledninger uden nogen kunstige
hindringer. Da Kommissionen henlagde GFU-sagen, understregede den derfor endnu engang (39), at den
vil skride hårdt ind over for enhver nægtelse af adgang til europæiske rørledninger.

Territoriale begrænsninger — Nigeria LNG Limited (sag COMP/E-4/37.811)

I sagen angående territoriale salgsbegrænsninger på det europæiske gasmarked opnåede Kommissionen
et gennembrud i form af en aftale med det nigerianske gasselskab Nigeria LNG Ltd (NLNG) (40). NLNG
har indvilliget i at slette en klausul, der hindrede en af selskabets europæiske kunder i at videresælge gas
uden for de nationale grænser. NLNG har ligeledes forpligtet sig til ikke at indsætte en sådan bestem-
melse i fremtidige kontrakter med europæiske selskaber. Endelig afgav selskabet forsikringer om, at dets
eksisterende kontrakter ikke indeholder bestemmelser om overskudsdeling, og at sådanne heller ikke vil
indgå i fremtidige kontrakter.

Opmærksomheden henledes på, at brugsrestriktioner er klausuler, der hindrer køberen i at bruge gassen
til andre formål end de aftalte. Overskudsdelingsklausuler er klausuler, der pålægger køberen pligt til at
give producenten en andel i indtjeningen ved salg af gas uden for sit eget land eller ved videresalg til en
kunde, der bruger gassen til andre end de aftalte formål. Alle de ovennævnte klausuler — territoriale
salgsbegrænsninger, brugsrestriktioner og overskudsdeling — er i strid med EU’s konkurrenceregler.

Kommissionen havde i nogen tid haft mistanke om territoriale restriktioner i gasforsyningskontrakter
indgået mellem producenter uden for EU og europæiske selskaber og iværksat undersøgelser heraf.
Undersøgelserne vedrørte det nigerianske selskab NLNG, det russiske Gazprom og Sonatrach i Algeriet,
som sammen står for en meget stor del af den gas, der importeres i EU. Kommissionen betragter territo-
riale salgsbegrænsninger som en alvorlig overtrædelse af EU’s konkurrenceregler, da de forhindrer
grænseoverskridende handel og underminerer den igangværende oprettelse af et fælles europæisk
gasmarked. Det samme gælder brugsrestriktioner og overskudsdelingsklausuler.

NLNG er den næststørste leverandør af flydende naturgas (LNG) i Europa. Selskabet afskiber ca.
5 mia. m3 gas hvert år til kunder i Italien, Spanien, Frankrig og Portugal. Undersøgelsen viste, at kun en
af de mange europæiske kontrakter med NLNG indeholdt en territorial salgsrestriktion, som NLNG nu er
gået med til at frigøre kunden fra. Det betyder, at når gassen er leveret og betalt, kan køberen frit videre-
sælge gassen til en hvilken som helst kunde. Denne tilgang er helt forenelig med de europæiske konkur-
renceregler.

Kommissionen glæder sig over disse afklaringer fra NLNG, da de viser, at producenter uden for EU kan
sælge deres gas i EU uden at anvende sådanne konkurrencebegrænsende klausuler.

¥39∂ IP/01/1170 af 2.8.2001.
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Luftfart

Den planlagte alliance mellem British Airways og American Airlines 
(sag COMP/38.147)

I august 2001 blev Kommissionen, det britiske Office of Fair Trading (OFT) og det amerikanske trans-
portministerium underrettet om, at British Airways (BA) og American Airlines (AA) havde intentioner
om at udbygge deres bilaterale alliance på Atlantruterne. Den planlagte alliance omfattede overskuds-
deling, codesharing, fælles markedsføring og samordning af flyplaner. Med aftalerne herom ville BA og
AA være ophørt med at konkurrere med hinanden.

I lyset af de proceduremæssige bindinger i Kommissionen (41) og den omstændighed, at OFT havde fuld
kompetence til at undersøge og træffe afgørelse om sådanne aftaler (42), indledte Kommissionens
Generaldirektorat for Konkurrence og OFT parallelle undersøgelser af BA/AA-alliancen. Lige fra begyn-
delsen besluttede de to myndigheder at arbejde meget tæt sammen. Meddelelser med opfordring til at
fremsætte bemærkninger til alliancen blev offentliggjort samme dag, og identiske spørgeskemaer blev
udsendt til konkurrenter, rejseagenter og erhvervskunder. Der blev også afholdt fællesmøder med de
anmeldende parter såvel som med tredjeparter. Som et resultat af dette samarbejde nåede de to konkur-
rencemyndigheder frem til en fælles holdning til, hvilke fordele denne alliance kunne give, hvilke
konkurrenceproblemer den kunne rejse, og hvordan disse eventuelt kunne løses.

Den 25. januar 2002 gav det amerikanske transportministerium sin foreløbige godkendelse af alliancen
på betingelse af, at parterne afgav 224 ugentlige slots i Londons Heathrow-lufthavn. Parterne fandt, at det
var for høj en pris at betale, og besluttede at opgive deres allianceplan. Den 21. februar bekræftede
parterne officielt, at de havde opsagt deres allianceaftaler, og at de derfor ønskede at tilbagetrække den
anmeldelse, de havde indgivet efter de britiske regler. Generaldirektoratet for Konkurrence besluttede
som følge heraf at indstille den procedure, det havde indledt i denne sag.

Alliancerne mellem KLM og NorthWest (sag COMP/D-2/36.111) 
og mellem Lufthansa, SAS og United Airlines (sag COMP/D-2/36.201)

Den 28. oktober besluttede Kommissionen at indstille de undersøgelser, den efter traktatens artikel 85
(tidl. 89) havde indledt af to luftfartsalliancer i Atlanttrafikken, nemlig alliancen mellem KLM og
NorthWest (Wings) og alliancen mellem Lufthansa, SAS og United Airlines (STAR Alliance) (43). I den
sidstnævnte sag var Kommissionens beslutning baseret på en række tilsagn fra parterne, som imødekom
Kommissionens indsigelser angående en begrænsning af konkurrencen på en række ruter mellem
Frankfurt og visse destinationer i USA. Kommissionen tog også hensyn til en erklæring fra den tyske
regering om ophævelse af lovgivningsbetingede adgangsbarrierer på de pågældende ruter. Med hensyn til
alliancen mellem KLM og NorthWest var der ikke behov for sådanne tilsagn.

Efter disse undersøgelser drog Kommissionen den konklusion, at begge Atlanttrafikalliancerne
begrænsede konkurrencen i artikel 81’s forstand på ruterne mellem bestemte byer, hvor parterne før
alliancen var enten faktiske eller potentielle konkurrenter til hinanden, og hvor de tilsammen sidder på

¥41∂ Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 (EFT L 374 af 31.12.87, s.1), der fastlægger fremgangsmåden for anvendelse af
konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren, omfatter kun flytransport mellem EØS-lufthavne. 

¥42∂ I henhold til EC Competition Law (§§ 84 og 85) Enforcement Regulations 2001, som ændret ved EC Competition Law
(§§ 84 og 85) Enforcement (Amendment) Regulations 2002. 

¥43∂ Meddelelserne herom er offentliggjort i EFT C 264 af 30.10.2002, s. 5. Pressemeddelelse IP/02/1569.
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store markedsandele, også selv om der antages at bestå en vis subsitution mellem direkte og indirekte
flyvninger på de pågældende Atlantruter.

Selv om Kommissionen accepterede, at alliancerne var forbundet med fordele i relation til flere afgange
og lavere priser til gavn for forbrugerne, og at disse fordele nok ikke ville kunne opnås med mindre
konkurrencebegrænsende midler, fandt den for LH/SAS/UA-alliancens vedkommende, at der var risiko
for, at alliancen ville eliminere konkurrencen på visse ruter fra Frankfurt til USA på grund af de barrierer
for adgangen til markedet, der fandtes. Disse barrierer var både af lovgivningsmæssig art (statslig
priskontrol på indirekte flyvninger) og af kommerciel art (mangel på slots i Frankfurt lufthavn).

For at imødekomme disse indsigelser, afgav parterne en række tilsagn. De tilbød i alt væsentligt at afgive
slots i Frankfurt lufthavn, således at nye selskaber kunne flyve (enten direkte eller indirekte) på disse
ruter. Parterne tilbød at afgive tilstrækkeligt mange slots til, at der blev mulighed for yderligere to
konkurrerende afgange om dagen på hver af de andre tre ruter. Desuden ville nytilkomne flyselskaber, der
overtog disse slots, hvis de fløj non-stop, få adgang til parternes bonusprogrammer og få tilbudt inter-
lining. Endvidere ville parterne ikke deltage i den del af IATA-takstkonferencen, der drejer sig om
flyvning på de pågældende ruter.

Kommissionen fandt, at alliancen efter disse tilsagn og under hensyn til den tyske regerings erklæring
kunne anses at opfylde de kumulative betingelser i traktatens artikel 81, stk. 3. Parternes tilsagn og erklæ-
ringen fra den tyske regering løste problemerne omkring adgangsbarrierer for konkurrenterne og forhin-
drede dermed, at konkurrencen blev elimineret.

Hvad angår KLM/NW-alliancen blev der ikke påvist nogen større adgangsbarrierer, og det blev derfor
ikke fundet nødvendigt at afkræve parterne tilsagn.

Alliancen mellem Bmi British Midland og United Airlines 
(sag COMP/D-2/38.234)

I november 2002 traf det britiske Office of Fair Trading formel afgørelse om individuel fritagelse efter
traktatens artikel 81, stk. 3, til alliancen mellem Bmi British Midland og dennes amerikanske partner,
United Airlines, der begge er med i den globale STAR-alliance (44). Generaldirektoratet for Konkurrence
besluttede derfor at indstille sine undersøgelser efter EU-reglerne af denne alliance. Kommissionen
indledte ingen formel procedure i sagen, men samarbejdede aktivt med OFT.

British Midland Airways Limited og United Airlines, Inc. indgik den 5. september 2001 en aftale om
udbygning af deres alliance, den såkaldte Alliance Expansion Agreement. Den 13. december 2001
anmeldte parterne formelt aftalen til OFT i henhold til de britiske gennemførelsesbestemmelser til EU’s
konkurrenceregler. Parterne indgav ikke nogen formel parallel anmeldelse til Kommissionen, men
fremsendte en kopi af aftalen til Kommissionen sammen med alle de oplysninger, de senere indsendte til
OFT. Kommissionen foretog en parallel uformel undersøgelse (45). I sin afgørelse af 1. november 2002
konkluderede OFT, at allianceaftalen, hvis den blev gennemført, ville være i strid med EF-traktatens
artikel 81, stk. 1, den ville hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for passagerruteflyvning

¥44∂ OFT’s afgørelse blev truffet i henhold til EC Competition Law (§§ 84 og 85) Enforcement Regulations 2001, som ændret
ved EC Competition Law (§§ 84 og 85) Enforcement (Amendment) Regulations 2002 (»de britiske gennemførelsesbe-
stemmelser til EU’s konkurrenceregler«).

¥45∂ Se meddelelsen i EFT C 367 af 21.12.2001, s. 30. 
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mærkbart, men at betingelserne for individuel fritagelse efter artikel 81, stk. 3, også var opfyldt. OFT
besluttede derfor at indrømme individuel fritagelse til aftalen.

Af proceduremæssige grunde blev det besluttet, at det var OFT, der skulle stå for denne sag med hjemmel
i sine beføjelser efter de britiske gennemførelsesbestemmelser til EU’s konkurrenceregler (46), selv om
den formelle fritagelsesbeslutning, der blev truffet den 1. november 2002, blev udarbejdet sammen med
Kommissionen. Kommissionen er enig i den vurdering af konkurrenceforholdene, der foretages i
afgørelsen, for den stemmer overens med den holdning, Kommissionen har anlagt i andre sager om
luftfartsalliancer. Dette er endnu et godt eksempel på et effektivt og udbytterigt samarbejde mellem
Kommissionen og en national konkurrencemyndighed forud for moderniseringen af EU’s konkurrence-
regler.

Sagen om alliancen mellem Bmi og United var første gang, Kommissionen og OFT gik sammen om at
behandle en konkurrencesag i alle faserne. Som følge af dette tætte samarbejde var konkurencemyndig-
hederne i stand til at formulere en fælles vurdering af konkurrenceforholdene og nå frem til fælles
konklusioner. Kommissionen er derfor helt enig i den analyse og de konklusioner, der er indeholdt i
OFT’s formelle afgørelse. Det tidlige og koordinerede samarbejde mellem de to konkurrencemyndig-
heder gjorde, at man undgik alle håndhævelsesproblemer og politiske problemer. Det var derfor ikke
nødvendigt for Kommissionen at indlede formelle undersøgelser i denne sag.

Karteller

Carlsberg og Heineken (sag COMP/F-3/37.851)

Den 4. november indstillede Kommissionen sine undersøgelser af en påstået markedsdelingsaftale
mellem det danske bryggeri Carlsberg og det nederlandske bryggeri Heineken (47).

5. Foreløbige afgørelser i igangværende sager

Air France/Alitalia (sag COMP/D-2/38.284)

Den 1. juli fremsendte Kommissionen en skrivelse til Air France og Alitalia, hvori den gav udtryk for
alvorlige betænkeligheder ved deres samarbejde på visse ruter mellem Frankrig og Italien.

I november 2001 havde Air France og Alitalia anmeldt en række samarbejdsaftaler til Kommissionen,
som de anmodede om fritagelse for i henhold til forordning 3975/87. Aftalerne har til formål at få Alitalia
integreret i den verdensomspændende SkyTeam-alliance og samtidig opbygge en vidfavnende, langsigtet
strategisk bilateral alliance mellem parterne baseret på et tæt samarbejde. Aftalerne tager sigte på at
sammenkoble de to flyselskabers respektive hovedlufthavne Paris-Charles de Gaulle, Rom Fiumicino og
Milano Malpensa.

¥46∂ Der erindres om, at Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87, der fastlægger fremgangsmåden for anvendelse af
konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren, kun omfatter flytransport mellem EØS-lufthavne. OFT har
imidlertid i henhold til den britiske konkurrencelovgivning beføjelse til at træffe afgørelse om anvendelse af traktatens
artikel 81 og 82 bl.a. i forbindelse med lufttrafikken mellem medlemsstater og tredjelande. I mangel af sådanne beføjelser
ville Kommissionen have været nødt til at behandle alliancen i henhold til artikel 85, hvilket kun ville have sat den i stand
til at foreslå passende midler til at bringe overtrædelser til ophør. 

¥47∂ For nærmere enkeltheder henvises til første del, nr. 43 ff. 
KONK. BERETN. 2002



212  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
Den 8. maj offentliggjorde Kommissionen et resumé af samarbejdsaftalerne i EFT for at give tredjeparter
lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger. I henhold til forordning 3975/87 udløser offentliggørelsen
af et sådant resumé en frist på 90 dage, inden for hvilken Kommissionen skal afgøre, om der hersker
alvorlig tvivl med hensyn til aftalens forenelighed med konkurrencereglerne. Er det ikke tilfældet,
fritages aftalen automatisk i seks år regnet fra offentliggørelsen af resuméet.

Som samarbejdsaftalen er udformet i dag, risikerer den at medføre en kraftig indskrænkning af konkur-
rencen mellem Air France og Alitalia, da de to selskaber vil aftale alt fra sædekapacitet til antallet af
afgange og billetpriser på flyvninger mellem Frankrig og Italien. Som det har været tilfældet med
tidligere bilaterale samarbejdsaftaler mellem luftfartsselskaber, indeholder også disse aftaler bestem-
melser om codesharing, overskudsdeling og sammenlægning af bonusprogrammer. Air France og Alitalia
vil i fællesskab komme til at sidde på næsten hele trafikken på en række ruter mellem de to lande,
herunder på ruterne mellem Paris og Rom, mellem Paris og Milano og mellem Paris og Venedig, hvor de
to selskaber har meget store markedsandele. Sammenlægningen af de to nationale luftfartsselskabers
ressourcer vil også i fremtiden gøre det vanskeligt for andre selskaber at trænge ind på de pågældende
ruter eller overleve på dem.

Selv om Kommissionens tjenestegrene ikke er i tvivl om, at alliancen kan bidrage til at fremme den
tekniske og økonomiske udvikling takket være de forbedrede tilslutningsmuligheder samt de besparelser
og synergieffekter, som parterne vil opnå, vil aftalen indskrænke konkurrencen betydeligt på nogle
vigtige ruter mellem Frankrig og Italien, hvilket vil være i strid med passagerernes interesser på disse
ruter. Kommissionen besluttede derfor at skrive til parterne før udløbet af 90-dages fristen for at tilken-
degive sine alvorlige betænkeligheder og pege på, at der ikke kan indrømmes fritagelse på dette stadium i
proceduren. Dette foregriber ikke sagens endelige udfald.

6. Sammendrag af domme afsagt af EU-Domstolen

Fjernvarmerørkartellet

Den 20. marts afsagde Førsteinstansretten en serie domme (48) i appelsager mod Kommissionens
beslutning i sagen om fjernvarmerørkartellet (49). Retten stadfæstede i vid udstrækning Kommissionens
beslutning, men nedsatte nogle af virksomhedernes bøder af forskellige årsager og fandt i særdeleshed, at
to af virksomhederne ikke kunne holdes ansvarlige for den af Kommissionen påviste overtrædelse,
specielt fordi de først blev oprettet efter overtrædelsens ophør. Retten stadfæstede imidlertid lovligheden
af Kommissionens bødepolitik i almindelighed og i særdeleshed af Kommissionens retningslinjer for
bødepålæg (50). Den statuerede især, at Kommissionen har ret til at hæve det generelle bødeniveau inden
for de i forordning nr. 17 fastsatte grænser, hvis det er nødvendigt for at håndhæve EU’s konkurrence-
politik.

¥48∂ Sag T-9/99 HFB Holding für Fernwärmetechnik, Isoplus Fernwärmetechnik, sag T-15/99 Brugg Rohrsysteme GmbH, sag
T-16/99 Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, sag T-17/99 KE Kelit Kunststoffwerk GmbH, sag T-21/99 Dansk Rørindustri
A/S, sag T-23/99 LR af 1998 A/S (tidligere Løgstør Rør A/S), sag T-28/99 Sigma Tecnologie di rivestiment Srl og sag
T-31/99 ABB Asea Brown Boveri Ltd.

¥49∂ Sag COMP/35.691.
¥50∂ EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.
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M6 (Eurovision)

Den 8. oktober (51) annullerede Førsteinstansretten Kommissionens fritagelsesbeslutning af 10. maj 2000
i Eurovision-sagen (52).

I sin beslutning havde Kommissionen indrømmet fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, for
Eurovision-systemet, dvs. de regler, Den Europæiske Radiounion (EBU) har vedtaget om

a) fælles erhvervelse af sports-tv-rettigheder

b) deling af kollektivt erhvervede sports-tv-rettigheder

c) udveksling af signalet til sportsprogrammerne

d) tredjemands kontraktbaserede adgang til Eurovision-sportsrettigheder (underlicensordningen).

Fritagelsesbeslutningen grundede på, at Eurovision-systemet åbnede mulighed for en maksimal dækning
af sportsbegivenheder ved at give flere tv-selskaber mulighed for at sende programmerne. Desuden blev
det fremhævet, at EBU rent faktisk kun besad en ret begrænset rettighedsportefølje, som var blevet
indskrænket betydeligt på grund af konkurrencen fra stærke private selskaber. Kommissionen anerkendte,
at der kunne opstå risiko for en eliminering af konkurrencen på markedet for erhvervelse af rettigheder til
vigtige internationale sportsbegivenheder, hvilket kunne anses at udgøre et særskilt marked, men afviste i
sin beslutning denne risiko i lyset af underlicensordningen, der blev antaget at give tredjemand adgang til
de kollektivt erhvervede Eurovision-rettigheder.

Førsteinstansretten så først på strukturerne på det relevante marked og de konkurrencebegrænsninger,
som Eurovision-reglerne affødte. Den accepterede, at Kommissionen ikke havde fundet det nødvendigt at
definere de relevante markeder mere præcist, så længe Kommissionens vurdering af fritagelsesbetingel-
serne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, var baseret på den snævrest mulige defintion af markedet for
rettighederne til bestemte internationale sportsbegivenheder som f.eks. De Olympiske Lege.

Ifølge Førsteinstansretten fører Eurovision-systemet til to typer konkurrencebegrænsninger:

— for det første kan den kollektive erhvervelse og deling af sports-tv-rettigheder og udvekslingen af
signalet begrænse eller sågar eliminere konkurrencen mellem EBU-medlemmerne, der er indbyrdes
konkurrenter på markederne i både de forudgående og de efterfølgende led

— for det andet virker systemet markedsafskærmende over for tredjemand. Eftersom sportsrettigheder
normalt sælges på et eksklusivt grundlag, vil ikke-EBU-medlemmer ikke kunne få adgang til dem.

Med hensyn til de fælles indkøb af tv-rettigheder til sportsarrangementer statuerede Retten, at de ikke i
sig selv er konkurrencebegrænsende, men at udøvelsen af disse rettigheder i en konkret juridisk og
økonomisk kontekst ikke desto mindre kan føre til konkurrencebegrænsninger. Retten konkluderede, at
der i dette tilfælde var tale om konkurrencebegrænsning på grund af markedets struktur, EBU’s position
på markedet og den vertikale integration mellem EBU og dens medlemmer.

¥51∂ Forenede sager T-185/00, T-216/00, T-299/00 og T-300/00, Métropole télévision mfl. mod Kommissionen. 
¥52∂ Sag IV/32.150 — Eurovision (EFT L 151 af 24.6.2000, s. 18). 
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Førsteinstansretten så på, om Eurovision-systemets markedsafskærmende virkninger over for tredjemand
kunne afhjælpes af underlicensordningen, således at risikoen for eliminering af konkurrencen blev
undgået. Retten fandt, at selv om det — af grunde, der hænger sammen med sportstransmissionsrettighe-
dernes eksklusive karakter og behovet for at værne om deres økonomiske værdi — skulle blive
nødvendigt for EBU-medlemmerne at beholde de rettigheder til live-udsendelse af sportsprogrammer, de
har erhvervet via Eurovision, for sig selv, kan ingen af disse grunde gøre det berettiget, at det kommer til
at gælde for alle konkurrencer i en og samme begivenhed, selv om EBU-medlemmerne ikke havde nogen
intention om at transmittere dem allesammen direkte. Retten fandt derfor, at både reglerne og den måde,
ordningen fungerede på, ikke sikrede EBU-medlemmernes konkurrenter adgang til at opnå underlicenser
på direkte transmission af uudnyttede Eurovision-rettigheder. Efter Rettens opfattelse åbnede systemet i
realiteten kun mulighed for transmission af oversigtsprogrammer på meget restriktive vilkår.

Førsteinstansretten fandt derfor, at det var med urette, at Kommissionen havde konkluderet, at underli-
censordningen opvejede konkurrencebegrænsningerne over for ikke-EBU-medlemmer, selv på markedet
for erhvervelse af rettigheder til vigtige internationale sportsbegivenheder.

Limburgse Vinyl Maatschappij mfl. (PVC II)

Den 15. oktober stadfæstede Domstolen i alt væsentligt (53) den dom, Førsteinstansretten havde afsagt i
appelsagerne mod den nye beslutning, Kommissionen havde vedtaget i sagen om polyvinylchloridkar-
tellet (PVC II-beslutningen (54)). Domstolen bekræftede i den forbindelse, at hverken res judicata-
princippet eller non bis in idem-reglen er til hinder for, at Kommissionen vedtager en ny beslutning i
stedet for den, der tidligere blev annulleret af domstolene af rent formelle grunde. En sådan annullation
berører desuden ikke de forberedende skridt (som f.eks. en klagepunktsmeddelelse eller en høring), der
er taget før det tidspunkt, hvor den (annullerede) beslutning er blevet ulovlig. Sådanne handlinger
behøver derfor ikke at blive foretaget på ny, for at Kommissionen skal kunne vedtage en ny beslutning,
der opfylder de juridiske krav hertil. Med hensyn til begrundelser for bødepålæg udtalte Domstolen, at
Kommissionen ikke har pligt til at give en detaljeret forklaring på, hvordan bøderne er beregnet, og at
Førsteinstansrettens udtalelser herom alene bekræftede, at Kommissionen kan give en mere udførlig
begrundelse, end hvad der kræves, såfremt den ønsker det. Hvad angår forældelsesfristerne for Kommis-
sionens adgang til at pålægge bøder for overtrædelser af konkurrencereglerne, statuerede Domstolen
videre, at når der anlægges sag mod en endelig kommissionsbeslutning med bødepålæg, suspenderes
forældelsesfristen, indtil EU’s domstole har truffet endelig afgørelse i sagen.

Roquette Frères

Den 22. oktober traf Domstolen en vigtig præjudiciel afgørelse angående rækkevidden af den prøvelse,
som nationale domstole skal foretage af de anmodninger om dommerkendelser, som de får forelagt i
henhold til artikel 14, stk. 6, i forordning nr. 17 (55). Når Kommissionen har beordret en kontrolundersø-
gelse ved en beslutning truffet i henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17, er det almindelig praksis
i nogle medlemsstater, at den kompetente myndighed på forhånd anmoder om en dommerkendelse for
det tilfælde, at den pågældende virksomhed skulle nægte at underkaste sig kontrolundersøgelsen. I den
konkrete sag havde en fransk regionaldomstol udstedt en dommerkendelse mod Roquettes Frères i
forbindelse med Kommissionens undersøgelser af natriumgluconatkartellet (56), som virksomheden

¥53∂ Forenede sager C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P, C-251/99P, C-252/99P, C-254/99P.
¥54∂ Sag COMP/31.865.
¥55∂ Sag C-94/00.
¥56∂ Sag COMP/36.756. Se XXXI Konkurrenceberetning 2001.
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havde indbragt for kassationsdomstolen. Kassationsdomstolen anmodede derefter EF-Domstolen om at
afklare rækkevidden af den prøvelse, som den kompetente nationale ret skal foretage af anmodninger, de
får forelagt efter artikel 14, stk. 6.

I sin præjudicielle afgørelse bekræftede Domstolen, at en national domstol, der i henhold til national ret
har jurisdiktion til at tillade ransagning og beslaglæggelse i virksomheder, der mistænkes for at have
overtrådt konkurrencereglerne, skal efterprøve, at de tvangsindgreb, der anmodes om tilladelse til, ikke er
vilkårlige eller uforholdsmæssige i forhold til formålet med den besluttede kontrolundersøgelse.
Domstolen gav en udførlig opregning af, hvilke oplysninger Kommissionen skal give de nationale
domstole med henblik på deres prøvelse, og udtalte, at de nationale domstole har pligt til at anmode
Kommissionen — eller den nationale konkurrencemyndighed, der bistår den — om yderligere oplys-
ninger, såfremt de givne oplysninger ikke er tilstrækkelige. Der er navnlig tale om følgende oplysninger:

— en beskrivelse af den formodede overtrædelses væsentlige kendetegn (som minimum en angivelse af
det formodede relevante marked og af arten af de konkurrencebegrænsninger, der er mistanke om),
men uden at det er nødvendigt at give en klar definition af det relevante marked eller overtrædelsens
præcise juridiske klassificering

— en beskrivelse af, hvorledes den mistænkte virksomhed formodes at være delagtig i overtrædelsen

— en redegørelse, der i enkeltheder viser, at Kommissionen råder over tungtvejende, konkrete
oplysninger og indicier, der begrunder dens mistanke om, at den pågældende virksomhed har begået
en sådan overtrædelse, dog uden at skulle fremlægge selve bevismaterialet

— den klarest mulige angivelse af, hvad der efterspores, og hvad kontrolundersøgelsen skal vedrøre,
samt en angivelse af de beføjelser, der er tillagt Fællesskabets undersøgere. Kommissionen har dog
ikke pligt til at begrænse kontrolundersøgelsen til dokumenter, den præcist kan identificere på
forhånd.

Såfremt der anmodes om bistand fra nationale myndigheder som en sikkerhedsforanstaltning:

— sådanne forklaringer, at den nævnte nationale ret kan forvisse sig om, at medmindre den på forhånd
giver tilladelse til tvangsindgrebene, vil det blive umuligt eller meget vanskeligt at godtgøre de
faktiske omstændigheder, der udgør overtrædelsen.

B — Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået 
af Kommissionen 

Titel Dato Offentliggjort i

Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller 
bødenedsættelse i kartelsager 

13.2.2002 EFT 45 af 29.2.2002, s. 3

Kommissionens forordning (EF) nr. 1105/2002 om 
ændring af forordning (EØF) nr. 1617/93 for så vidt angår 
konsultationer om passagertakster samt tildeling af 
ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots)

25.6.2002 EFT L 167 af 26.6.2002, s. 6

Kommissionens meddelelse om visse aspekter ved 
behandlingen af konkurrencesager efter EKSF-traktatens 
udløb 

26.6.2002 EFT C 152 af 26.6.2002, s. 5
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C — Formelle beslutninger efter EF-traktatens artikel 81, 82 og 86

1. Offentliggjorte beslutninger 

Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og 
beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-
rammebestemmelserne for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 

9.7.2002 EFT C 165 af 11.7.2002, s. 6

Meddelelse i henhold til artikel 5 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse af EF-
traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, 
vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet 

9.7.2002 EFT C 163 af 9.7.2002, s. 7

Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 
af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, 
stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet 
praksis inden for motorkøretøjsbranchen

31.7.2002 EFT L 203, 1.8.2002, s. 30

Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 
2002 om konkurrence på markederne for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester

16.9.2002 EFT L 249 af 16.9.2002, s. 21

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 
om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens 
artikel 81 og 82 

16.12.2002 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1

Sag nr. 
COMP/ Offentliggjort beslutning Beslutnings-

dato Offentliggjort i

36.571 Østrigske banker (»Lombard«) 11.6.2002 Endnu ikke offentliggjort

37.519 Metionin 2.7.2002

37.730 Deutsche Lufthansa AG og Austrian Airlines 5.7.2002 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 25

29.373 Visa International 24.7.2002 EFT L 318 af 22.11.2002, s. 17

36.700 PO/Industrigas 24.7.2002 EFT L 84 af 1.4.2003, s. 1

38.014 International Federation of the Phonographic 
Industry (»Simulcasting«)

8.10.2002 EFT L 107 af 30.4.2003, s. 58

35.587,
35.706,
36.321

Nintendo 30.10.2002

37.784 Kunstauktionshuse 30.10.2002

37.396 Den reviderede TACA 14.11.2002 Endnu ikke offentliggjort

37.978 Metylglukamin 27.11.2002

37.152 Gipsplader 27.11.2002

37.671 Smagsforstærkere 17.12.2002

37.956 Armeringsstål 17.12.2002

37.667 Specialgrafit 17.12.2002
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2. Andre formelle beslutninger (57)

2.1. Beslutninger om afvisning af klager 

2.2. Andre ikke-offentliggjorte beslutninger58

D — Sager afsluttet med et comfortletter i 2002 

¥57∂ Ikke offentliggjort i EFT.

Sag nr. COMP/ Navn Beslutningsdato

37.124 »X« mod FIFA 15.4.2002

36.583 SETCA+FGTB/FIFA+URBSFA+1 30.5.2002

36.726 Sport et Libertés/FIFA+URBSFA 30.5.2002

37.806 ENIC/UEFA 25.6.2002

38.128 Schomann-Esso Deutschland 9.7.2002

38.158 Meca Medina+Majcen/Den Internationale 
Olympiske Komité

1.8.2002

37.219 Banghalter-de Homem Christo/SACEM 6.8.2002

36.518 EuroCommerce/Pengeinstitutter 26.11.2002

38.321 TQ3/OPODO 9.12.2002

37.932 Cupido + 2 Stichting EURO 2000 + 2 13.12.2002

38.376 Fred Olsen S.A./Trasmediterranea S.A. 23.12.2002

Sag nr. COMP/ Navn Beslutningsdato

38.086 European Rail Shuttle + Maersk Intermodel 
Europe + P&O Nedlloyd

17.4.2002

37.341 Huntstown+Omega Aviation/Ireland 20.6.2002

36.072 GFU 17.7.2002

35.357 Avispapir 9.8.2002

36.111 KLM/Northwest 28.10.2002

36.201
36.076
36.078

PO/United Airlines + Lufthansa
PO/United Air Lines + SAS
PO/Lufthansa + SAS + United 

28.10.2002

¥58∂ 1  = Negativattest efter art. 81, stk. 1, eller art. 82
2  = Individuel fritagelse efter art. 81, stk. 3
3  = Overensstemmelse med meddelelse/gruppefritagelse.

Sag nr. 
COMP/ Navn Dato Comfortletter-

type (58)

36.566 Estee Lauder 16.1.2002 2

36.591 Calvin Klein 31.1.2002 2

37.644 Recticel + Woodbridge 6.2.2002 2

38.207 CNH Global NV Group + Kobelco Construction 
Machinery Co.LTD

6.2.2002 1

38.264 EEA + Verbund — European Hydro Power (EHP) 12.2.2002 1
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38.089 M6 + TF1 + TF6 + Série Club 22.3.2002 1

417 BPICA — Bureau Permanent International 
des Constructions d’Automobiles (i dag OICA)

15.4.2002 1

34.657 Manzsche Verlag + NOMOS + DROEMERSCHE 17.4.2002 1

38.042 Autocruise + Visteon 17.4.2002 1

38.318 Operational Riskdata eXchange (ORX) 25.4.2002 1

38.219 Axciom Co + Bertelsmann Direct + Reinhard Mohn 30.4.2002 1

38.031 Swiss Reinsurance Company — Munich Reinsurance 
Company + 2

16.5.2002 1

38.405 FIFA+Byrom Plc 24.5.2002 1

38.268 TSANet Europe + TSAnet Inc 29.5.2002 1

37.823 EPN + 6 30.5.2002 1

37.434 UK Germany Undersea Cable Consortium 3.6.2002 1

37.822 TAT 14 7.6.2002 1

35.968 Radisson+SAS 10.6.2002 1

37.733 Elbodan + Elon 10.6.2002 1

37.732 Synergen 14.6.2002 1

37.709 B&W Loudspeaker 24.6.2002 3

38.327 Centradia Group Ltd mfl. 25.6.2002 1

38.363 BBC Enterprises mfl. 27.6.2002 2

38.390 Polsk kuleksport til Irland 2.7.2002 2

38.393 ARCOR/DB 5.7.2002 1

37.632 UEFA’s integritetsregel (flerdobbelt ejerskab af klubber) 5.7.2002 1

38.398 DSB + Skåne-trafikken 23.7.2002 1

37.506 DVD 6C-patentlicensgruppen 29.7.2002 2

36.069A Wirtschaftsvereinigung Stahl + 16 6.8.2002 1

38.178 MAN B&W Diesel A/S + H.Cegielski — Poznan S.A. 22.8.2002 2

38.272 MAN B&W Diesel A/S + IZAR Construcciones 
Naveles S.A.

22.8.2002 2

38.301 MAN B&W Diesel A/S + China Shipbuilding Trading 
Co. LTD

22.8.2002 2

38.396 MAN B&W Diesel A/S + HSD Engine Co. LTD 22.8.2002 2

37.590 Pfizer + HMR + Inhale 26.8.2002 1

35.785 Fodboldforbund +2 (Billetter) 6.9.2002 1

38.422 U.DI 11.9.2002 1

38.409 Zurich Financial Services + Deutsche Bank 12.9.2002
13.9.2002

1

36.559 British Gas/Wingas 20.9.2002 1

38.242 ARC Transistance S.A. 20.9.2002 1

38.448 Greencore + Malteurop SCA 2.10.2002 2

38.336 ME.CA.DES 14.10.2002 1

38.512 MAN B&W Diesel + Hitachi Zosen Corporation 4.11.2002 2

38.513 MAN B&W Diesel + Kawasaki Heavy Industries 4.11.2002 2

38.514 MAN B&W Diesel + Mitsui Engineering & Shipbuilding 
Co.

4.11.2002 2

38.165 EBF + ESBG + EACB 6.11.2002 2

37.945 SAS + Icelandair 7.11.2002 2

37.672 Diageo + LVMH 7.11.2002 1
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E — Meddelelser efter EF-traktatens artikel 81 og 82

1. Meddelelser i henhold til artikel 19, stk. 3 i Rådets forordning nr. 17

2. Meddelelser med opfordring til at fremsætte bemærkninger

37.934 OBI 11.11.2002 1

37.920 3G Patent Platform 12.11.2002 1

38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni 13.11.2002 1

36.053 DKVG (og 102 aktionærer) — Atompool 29.11.2002 1

37.628 Citrique Belge + Cerestar Bioproducts 2.12.2002 1

37.989 European Banking Federation + 26 9.12.2002 1

38.110 European Mortgage Federation + Nationale bank- og 
pengeinstitutforeninger + 33

9.12.2002 1

38.329 ASAIA (Usinor + NSC) 11.12.2002 1

38.416 Paulstra SNC + Bridgestone Corporation 12.12.2002 1

38.340 Electrabel+Compagnie Nationale du Rhône 17.12.2002 2

38.335 Liebherr-International AG 17.12.2002 2

38.324 Claas Inlandshandelvertrag für Deutschland 18.12.2002 2

38.006 Online Travel Portal Limited + 9 (OPODO) 18.12.2002 1

38.499 TILAK 26.12.2002 1

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

34.324 Europay (edc/Maestro) EFT C 89 af 13.4.2002, s. 7

35.578 Europay (optagelsesregler og licenspolitik) EFT C 89 af 13.4.2002, s. 7

34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) EFT C 89 af 13.4.2002, s. 7

38.369 Netværkssamarbejde Tyskland EFT C 189 af 9.8.2002, s. 22

37.398 UEFA EFT C 196 af 17.8.2002, s. 3

38.370 Netværkssamarbejde Storbritannien EFT C 214 af 10.9.2002, s. 17

35.470 A.R.A. EFT C 252 af 19.10.2002, s. 2

35.473 Argev EFT C 252 af 19.10.2002, s. 2

37.904 Interbrew EFT C 283 af 20.11.2002, s. 14

38.139 De Beers: DTC ‘Supplier of Choice’ EFT C 273 af 9.11.2002, s. 2

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

38.086 European Rail Shuttle (ERS) EFT C 13 af 17.1.2002, s. 5

37.984 »Skyteam« -luftfartsalliance EFT C 76 af 27.3.2002, s. 12

37.070 Forlængelse af gruppefritagelsesforordning 1617/93 i 
luftfartssektoren

EFT C 89 af 13.4.2002, s. 2

38.284 Air France/Alitalia EFT C 111 af 8.5.2002, s. 7

36.111 KLM/Northwest: meddelelse fra Kommissionen om 
alliancen

EFT C 181 af 30.7.2002, s 6

36.201 LH, SAS et UA: meddelelse om alliancen EFT C 181 af 30.7.2002, s. 2

38.477 British Airways/SN Brussels Airlines EFT C 306 af 10.12.2002, s. 4
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3. »Carlsberg«-meddelelser (om joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed 
og med strukturændringer)

F — Pressemeddelelser

Sag nr. COMP/ Navn Offentliggjort i

38.327 Centradia Group Ltd mfl. EFT C 38 af 12.2.2002, s. 22

38.369 Netværkssamarbejde Tyskland EFT C 53 af 28.2.2002, s. 18

38.370 Netværkssamarbejde Storbritannien EFT C 53 af 28.2.2002, s. 18

38.194 Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky EFT C 70 af 19.3.2002, s. 29

38.195 Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy EFT C 70 af 19.3.2002, s. 29

38.348 Repsol C.P.P. SA — Distribution af brændstoffer 
og brændsel

EFT C 70 af 19.3.2002, s. 29

38.363 BBC Enterprises EFT C 91 af 17.4.2002, s. 6

38.377 BIEM Barcelona-aftaler EFT C 132 af 4.6.2002, s. 18

38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni EFT C 139 af 12.6.2002, s. 5

38.422 U.DI EFT C 152 af 26.6.2002, s. 13

38.423 C4Gas — Fluxys + Gaz de France 
International + Transco

EFT C 166 af 12.7.2002, s. 8

38.451 SFR + Bouygues Telecom + Orange France EFT C 179 af 27.7.2002, s. 13

38.464 TF 1 + Eurosport SA + Consortium Eurosport EFT C 218 af 14.9.2002, s. 4

38.450 Agora: BSH Electroménager, Elco-Brandt SA, Fagor 
Electrodomesticos sociedad cooperativa, Miele France 
SAS, Groupe Rosières, Whirlpool France SAS, 
Electrolux Home Products France og Merloni 
Electroménager SA

EFT C 235 af 1.10.2002, s. 4

38.118
38.119

Pressplay (tidl. Duet)
MusicNet

EFT C 253 af 22.10.2002, s. 12

Reference Dato Emne

IP/02/4 3.1.2002 Kommissionen godkender Eurex-børsen for finansielle derivater 

IP/02/13 7.1.2002 Konkurrencepolitik: ny bagatelmeddelelse 

IP/02/14 7.1.2002 Konkurrencepolitik: Kommissionen indleder debat om gruppefritagelse for 
licensaftaler 

IP/02/62 15.1.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem E.ON og Verbund inden for 
vandkraft

IP/02/196 5.2.2002 Kommissionen foreslår en dristig reform af reglerne for bilsalg, der vil sætte 
forbrugerne i førersædet 

MEMO/02/18 5.2.2002 Kommissionens forslag til ny gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer 
— Spørgsmål og svar

MEMO/02/23 13.2.2002 Spørgsmål og svar om samarbejdspolitikken

IP/02/296 22.2.2002 Liberalisering i telesektoren og sportsrettigheder: Resultaterne af 
konkurrencelovgivningen på disse to områder bliver fokus for Den Europæiske 
Konkurrencedag

IP/02/305 25.2.2002 Fortsat store prisforskelle på biler i EU, navnlig på massesegmenterne

IP/02/312 25.2.2002 Kommissionen godkender joint venture inden for flodtransport af mineralolie

IP/02/348 1.3.2002 Træg udvikling med hensyn til adgang til abonnentnet — Kommissionen 
offentliggør rapport om brancheundersøgelse
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IP/02/350 1.3.2002 Kommissionen fremsender klagepunktsmeddelelse til Carlsberg og Heineken 

IP/02/356 4.3.2002 Kommissionen godkender Merlonis overtagelse af 50 % i den britiske 
hvidevarefabrikant GDA. 

IP/02/357 4.3.2002 Kommissionen godkender Johnson Wax’ overtagelse af DiverseyLever, der 
producerer industrielle rengøringsprodukter 

IP/02/380 11.3.2002 Kommissionen sender udkast til ny forordning i motorkøretøjssektoren til 
offentlig høring 

IP/02/401 13.3.2002 Kommissionen indstiller undersøgelser af gasrørledningen mellem 
Storbritannien og Belgien

IP/02/440 20.3.2002 Kommissionen afviser klage over planerne om bygning af passagerterminal 
nr. 2 i Dublin lufthavn 

IP/02/461 22.3.2002 Kommissionen accepterer tilsagn i konkurrencesag om prisbinding på bøger i 
Tyskland

IP/02/483 27.3.2002 Kommissionen mistænker KPN for misbrug af dominerende stilling inden for 
opkaldsterminering på sit mobilnet 

IP/02/491 3.4.2002 Kommissionen godkender fritagelse for blandet brug i forbindelse med den 
britiske klimaændringsafgift

IP/02/521 9.4.2002 Kommissionen afslutter undersøgelserne angående Check Point efter formelle 
tilsagn angående Check Points distributionspraksis 

IP/02/575 17.4.2002 Kommissionen forlænger fritagelsen af joint venture mellem Maersk og P&O 
Nedlloyd inden for jernbanependultrafik

IP/02/585 18.4.2002 Kommissionen afslutter undersøgelserne angående FIFA’s regler for 
spilleragenter 

IP/02/595 19.4.2002 Kommissionen skrider ind over for et formodet kartel mellem Christie’s og 
Sotheby’s 

IP/02/671 7.5.2002 Posttjenester: Kommissionen glæder sig over vedtagelsen af et nyt 
konkurrencefremmende direktiv 

IP/02/686 8.5.2002 Kommissionen mistænker Deutsche Telekom for at anvende 
konkurrencebegrænsende takster for adgangen til abonnentnettet 

IP/02/761 24.5.2002 Kommissionen godkender oprettelsen af onlinegenforsikringsbørsen inreon 

IP/02/792 31.5.2002 Kommissionen godkender Irish Synergen-jointventuret mellem ESB og Statoil 
efter tilsagn fra parterne 

MEMO/02/119 31.5.2002 Kommissionen leder informationsmøde om fragttrafikken gennem 
Kanaltunnellen 

IP/02/806 3.6.2002 Kommissionen ser positivt på UEFA’s nye politik for salg af medierettigheder 
til Champions League 

IP/02/824 5.6.2002 Kommissionen afslutter undersøgelserne angående FIFA’s regler for 
internationale transfers af fodboldspillere 

MEMO/02/127 5.6.2002 Anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på sport

IP/02/842 11.6.2002 »Fair handel« for forbrugere og erhvervsliv i det indre marked — 
Kommissionen sender nye regler til høring 

IP/02/844 11.6.2002 Kommissionen pålægger otte østrigske banker bøder for »Lombard Club«-
kartellet 

IP/02/849 12.6.2002 Adgang til abonnentnet: Kommissionen indleder offentlig høring 

IP/02/860 13.6.2002 Kommissionen og kandidatlandene gør status over konkurrenceforhandlingerne 
i Vilnius og retter blikket fremad 

IP/02/916 24.6.2002 Kommissionen godkender B&W Loudspeakers’ distributionssystem efter 
fjernelse af konkurrencebegrænsende klausuler 

IP/02/924 25.6.2002 Kommissionen forlænger gruppefritagelsen for IATA passagertakstkonferencer 

IP/02/925 25.6.2002 Kommissionen redegør for konkurrencereglernes anvendelse i kul- og 
stålsektoren ved overgangen fra EKSF- til EF-traktaten 
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IP/02/942 27.6.2002 Kommissionen indstiller undersøgelserne angående UEFA’s regel om 
flerdobbelt ejerskab af fodboldklubber 

IP/02/943 27.6.2002 Kommissionen godkender elektronisk multibank-handelsplatform for 
valutaprodukter 

IP/02/944 27.6.2002 Kommissionen viderefører traktatbrudssager mod seks lande i forbindelse med 
regnskabsadskillelsesdirektivet 

IP/02/945 27.6.2002 EU fastlægger strategi mod illoyal praksis fra koreanske værfter 

IP/02/966 1.7.2002 Kommissionen rejser indsigelse mod samarbejdsaftale mellem Air France og 
Alitalia 

IP/02/976 2.7.2002 Kommissionen pålægger Degussa og Nippon Soda bøder for kartel inden for 
dyrefoder (metionin)

IP/02/1008 5.7.2002 Kommissionen godkender partnerskab mellem Austrian Airlines og Lufthansa 

IP/02/1016 9.7.2002 Kommissionen udsender retningslinjer for vurdering af markedsstyrke inden 
for elektronisk kommunikation 

IP/02/1028 10.7.2002 Konkurrencepolitik: Kommissionen indkalder bemærkninger til udkast til 
revideret gruppefritagelsesforordning i forsikringssektoren 

IP/02/1071 17.7.2002 Kommissionen godkender privatiserings- og omstruktureringsplan for Société 
Française de Production 

IP/02/1073 17.7.2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne inden for 
salg og vedligeholdelse af biler 

IP/02/1084 17.7.2002 Kommissionen får afgjort GFU-sagen med norske gasproducenter 

MEMO/02/174 17.7.2002 Kommissionens nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer — 
Spørgsmål og svar — Baggrundsoplysninger til pressemeddelelse IP/02/1073

IP/02/1109 22.7.2002 Bilpriserne i EU: stadig store prisforskelle, navnlig på de mest populære 
segmenter 

IP/02/1138 24.7.2002 Kommissionen indrømmer fritagelse i sag om multilaterale interbankgebyrer 
for grænseoverskridende betalinger med Visa-kort 

IP/02/1139 24.7.2002 Kommissionen pålægger syv virksomheder bøder i et nederlandsk kartel inden 
for industrigas 

IP/02/1211 9.8.2002 Kommissionen afviser klage mod Den Internationale Olympiske Komité fra 
dopingekskluderede svømmere 

MEMO/02/181 28.8.2002 Kommissionen foretager kontrolundersøgelser hos Carlsberg og Heineken

IP/02/1277 10.9.2002 Kommissionen agter at godkende 3G-aftalerne mellem T-Mobile og MM02 om 
netværksdeling i Storbritannien og Tyskland 

IP/02/1293 12.9.2002 Kommissionen godkender gasforsyningskontrakter mellem den tyske 
gasgrossist WINGAS og EDF-Trading

IP/02/1392 30.9.2002 Bilsalg: udsendelse af en brochure om de nye konkurrenceregler 

IP/02/1430 4.10.2002 Kommissionen indstiller visse undersøgelser angående IMS Health

IP/02/1436 8.10.2002 Kommissionen godkender enkeltaftaler om udstedelse af tilladelser til 
udsendelse af tv- og radiomusik via internettet

MEMO/02/209 10.10.2002 Kontrolundersøgelser hos gummikemikalieproducenter 

MEMO/02/211 10.10.2002 Kontrolundersøgelser i asfaltsektoren 

IP/02/1569 29.10.2002 Kommissionen indstiller undersøgelser af luftfartsalliancer i Atlanttrafikken 
mellem KLM og NorthWest og mellem Lufthansa, SAS og United Airlines

IP/02/1584 30.10.2002 Kommissionen pålægger Nintendo og syv europæiske Nintendo-distributører 
bøder for ulovlig hindring af handel med lavprisprodukter 

IP/02/1585 30.10.2002 Kommissionen skrider ind over for ulovlig samordning mellem Christie’s og 
Sotheby’s

IP/02/1603 4.11.2002 Kommissionen afslutter kartelundersøgelserne angående Carlsberg og 
Heineken 
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G — Domme og kendelser afsagt af EU’s domstole

1. Førsteinstansretten

EF-traktaten

IP/02/1651 12.11.2002 Kommissionen godkender patentlicensaftaler inden for mobiltjenester 
af 3. generation 

IP/02/1677 14.11.2002 Kommissionen godkender den reviderede TACA-linjekonference 

MEMO/02/262 21.11.2002 Kontrolundersøgelser hos kønrøgsproducenter 

IP/02/1739 26.11.2002 Skelsættende reform forenkler og styrker håndhævelsen af kartelreglerne 

MEMO/02/268 26.11.2002 Spørgsmål og svar om reformen af gennemførelsesbestemmelserne til 
konkurrencereglerne 

IP/02/1744 27.11.2002 Kommissionen pålægger fire virksomheder store bøder for deltagelse i et 
gipspladekartel 

IP/02/1746 27.11.2002 Kommissionen skrider ind over for Aventis og Merck i sagen om 
metylglucaminkartellet 

MEMO/02/288 6.12.2002 Kontrolundersøgelser på markedet for beg, kreosot og naftalin

IP/02/1852 11.12.2002 Kommissionen indstiller undersøgelser af priserne på faste kredsløb i 
telesektoren efter prisfald på op til 40 %

MEMO/02/292 12.12.2002 Kontrolundersøgelser hos producenter af syntetisk gummi 

IP/02/1869 12.12.2002 Kommissionen indstiller undersøgelserne af territoriale salgsbegrænsninger i 
det nigerianske gasselskab NLNG

IP/02/1906 17.12.2002 Kommissionen pålægger syv virksomheder bøder for et kartel inden for 
specialgrafit

IP/02/1907 17.12.2002 Kommissionen pålægger Ajinomoto, Cheil og Daesang bøder for kartel inden 
for smagsforstærkere (nukleotider) 

IP/02/1908 17.12.2002 Kommissionen pålægger otte virksomheder bøder for deltagelse i et kartel 
inden for armeringsstål i Italien 

IP/02/1951 20.12.2002 Kommissionen indleder undersøgelse af fælles salg af medierettigheder til den 
engelske Premier League

Sag Parter Dato Offentliggjort i

T-54/99 max.mobil Telekommunikation Service mod 
Kommissionen 

30.1.2002 EFT C 109 af 4.5.2002, s. 43

T-308/94 Cascades mod Kommissionen 28.2.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 33

T-354/94 Stora Kopparbergs Bergslags mod Kommissionen 28.2.2002

T-18/97 Atlantic Container Line mfl. mod Kommissionen 28.2.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 34

T-395/94 Atlantic Container Line mod Kommissionen 28.2.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 33

T-86/95 Compagnie générale maritime mfl. mod 
Kommissionen 

28.2.2002 EFT C 169 af 13.7.2002, s. 29

T-95/99 Satellimages TV5 mod Kommissionen 7.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002, s. 15

T-15/99 Brugg Rohrsysteme mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002, s. 14

T-16/99 Løgstør Rør mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002, s. 14

T-17/99 Ke Kelit mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 36

T-175/99 UPS Europe mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 38

T-21/99 Dansk Rørindustri mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002, s. 15

T-23/99 LR AF 1998 A/S mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 36
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2. Domstolen 

EF-traktaten

T-28/99 Sigma Tecnologie mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 37

T-31/99 ABB Asea Brown Boveri mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 37

T-9/99 HFB mfl. mod Kommissionen 20.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002, s. 13

T-131/99 Shaw mfl. mod Kommissionen 21.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 38

T-231/99 Joynson mod Kommissionen 21.3.2002 EFT C 144 af 15.6.2002, s. 39

T-52/00_1 Coe Clerici Logistics mod Kommissionen 30.5.2002

T-312/01_1 Jungbunzlauer mod Kommissionen 9.7.2002 EFT C 261 af 26.10.2002, s. 14

T-185/00,
T-216/00,
T-299/00 og
T-300/00

M6 mod Kommissionen 8.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 31

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. SAS 22.1.2002 EFT 84 af 6.4.2002, s. 26
C-35/99 Manuele Arduino 19.2.2002 EFT C 109 af 4.5.2002, s. 1
C-309/99 J.C.J. Wouters 19.2.2002 EFT C 109 af 4.5.2002, s. 4
C-480/01 
P(R)_1

Commerzbank mod Kommissionen 27.2.2002

C-477/01 
P(R)_1

Reisebank mod Kommissionen 27.2.2002

C-481/01 P(R) NDC Health Corporation og NDC Health mod 
IMS Health Inc. og Kommissionen 

11.4.2002

C-204/00P Aalborg Portland A/S mod Kommissionen 5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 9
C-205/00P Irish Cement Ltd. mod Kommissionen 5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 10
C-211/00P Ciments Français SA mod Kommissionen 5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 10
C-213/00P Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento SpA 

mod Kommissionen 
5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 11

C-217/00P Buzzi Unicem SpA mod Kommissionen 5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 11
C-219/00P Cementir — Cementerie del Tirreno SpA mod 

Kommissionen
5.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002, s. 12

C-302/00 Anthony Goldstein mod Kommissionen 12.6.2002 EFT C 289 af 23.11.2002, s. 24
C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) mod 

Kommissionen 
15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9

C-244/99 P DSM NV og DSM Kunststoffen BV mod 
Kommissionen 

15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9

C-245/99 P Montedison SpA mod Kommissionen 15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9
C-247/99 P Elf Atochem SA mod Kommissionen 15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9
C-250/99 P Degussa AG mod Kommissionen 15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9
C-251/99 P Enichem SpA mod Kommissionen 15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9
C-252/99 P Wacker-Chemie GmbH og Hoechst AG mod 

Kommissionen 
15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9

C-254/99 P Imperial Chemical Industries plc (ICI) mod 
Kommissionen

15.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 9

C-94/00 Roquette Frères 22.10.2002 EFT C 305 af 7.12.2002, s. 3
C-82/01 P Aéroport de Paris mod Kommissionen og Alpha 

Flight Services
24.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002, s. 20
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EKSF

Sag Parter Dato Offentliggjort i

C-480/99P Plant mfl. mod Kommissionen og South Wales 
Small Mines

10.1.2002 EFT C 84 af 6.4.2002, s. 15
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BILAG

SAG COMP/C-2/34.657 SAMMELREVERS OG COMP/C-2/37.906 
INTERNETBUCHHANDEL

Tilsagn
afgivet under sagsbehandlingen af Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verlagsgruppe 

Random House GmbH og Koch, Neff & Oetinger GmbH (59)

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., forlagsgruppen Random House GmbH og Koch, Neff &
Oetinger GmbH giver i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17 om en begæring om
negativattest, subsidiært fritagelse efter EF-traktatens artikel 81, stk. 3, følgende tilsagn under henvisning
til Kommissionens meddelelse, særlig dens afsnit 7, 8 og 10, til Sammelrevers (EFT C 162 af 10. juni
2000, s. 25). Tilsagnet refererer udelukkende til fritagelse for anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk.
1, på Sammelrevers og har især ingen virkning for vurderingen og fortolkningen af nogen af denne
ordnings bestemmelser eller af fremtidige statsstøtteforanstaltninger til regulering af prisbindingen for
bøger og andre tryksager på baggrund af EF-retten som helhed og den frie bevægelighed for varer og
ydelser samt etableringsretten i særdeleshed.

I.

1. Sammelrevers gælder ikke for grænseoverskridende aktiviteter, især grænseoverskridende salg af
bøger og andre tryksager til de endelige forbrugere i Tyskland, herunder tilknyttede tjenester, f.eks.
reklame på tværs af grænserne. Den gælder heller ikke for grænseoverskridende aktiviteter som nævnt
ovenfor via internettet.

2. Som undtagelsen fra afsnit 1 gælder Sammelrevers kun for grænseoverskridende salg af bøger og
andre tryksager til tyske endelige forbrugere, hvis det på grundlag af objektive omstændigheder påvises,
at en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, omgår de faste detailpriser. Omgåelse i denne
betydning finder kun sted, hvis

— en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, indgår aftaler i detailleddet med en boghandler, der
ikke er bundet af Sammelrevers, med henblik på på grundlag af en fælles plan at sælge bøger og
andre tryksager til endelige forbrugere i Tyskland til priser, der er lavere end de faste priser. Ved
aftaler i denne betydning forstås især det forhold, at boghandlere, der er bundet af Sammelrevers, på
grundlag af en fælles plan stiller internetadgang eller andre kommunikationsmedier til rådighed for
boghandlere, der ikke er bundet af Sammelrevers

— en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, eksporterer bøger og andre tryksager til andre
medlemsstater udelukkende med henblik på videresalg til de endelige forbrugere i Tyskland enten
selvstændigt eller ved hjælp af en tilknyttet virksomhed eller tredjepart, der ikke er bundet af
Sammelrevers

— en boghandler, der er bundet af Sammelrevers, eller en virksomhed, der enten er kontrolleret af eller
tilknyttet denne boghandler, eller som bevidst samarbejder med ham, erhverver eller får kontrol over

¥59∂ Uautoriseret oversættelse, kun den tyske tekst er autentisk. 
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en virksomhed i en anden medlemsstat med det formål at omgå detailprisbindingen ifølge
Sammelrevers.

II.

3. Sammelrevers gælder kun for boghandleres grænseoverskridende salg af bøger og andre tryksager,
hvis det på grundlag af objektive omstændigheder påvises, at disse bøger og tryksager kun eksporteredes
med henblik på reimport for at omgå detailprisbindingen ifølge Sammelrevers.

III.

4. Afsnit 2 og 3 er undtagelser, der skal fortolkes snævert.

5. Bevisbyrden for, at der foreligger objektive omstændigheder, der beviser, at der er tale om omgåelse af
detailprisbindingen som omhandlet i afsnit 2 og 3, ligger hos den part, der påberåber sig undtagelsen. De
nationale domstole har ansvaret for den videre fortolkning af begrebet omgåelse, idet dog EU-Domstolen
bevarer sine beføjelser til at afgive præjudicielle udtalelser, og med forbehold af meddelelse om samar-
bejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole af 13. februar 1993 (EFT C 39 af 1993, s. 6).

6. Sammelrevers anvendes på forlagene efter proportionalitetsprincippet.

IV.

7. Dette tilsagn gælder kun, så længe Sammelrevers 2000 om detailprisbinding for bøger og andre
tryksager er i kraft i Tyskland. Når Sammelrevers ophæves ved statslige foranstaltninger om detailpris-
binding, ophører dette tilsagns gyldighed.

Dato og underskrifter

SAG COMP/D-2/38.006 — ONLINE TRAVEL PORTAL (OPODO)

Tilsagn

1. Tilsagn fra aktionærerne

Alle aktionærer i Opodo afgiver tilsagn om ikke at indgå særlige aftaler med Opodo eller behandle
Opodo anderledes eller mere gunstigt end enhver anden rejseagent, medmindre dette er objektivt
begrundet i forhold til det forretningsmæssige grundlag for det pågældende flyselskabs normale
relationer med rejseagenter, f.eks. hvad angår:

— fastlæggelse af rejseagenternes vederlag

— anmeldelse af takster på rejseagenters vegne

— oplysninger til rejseagenter (f.eks. markeds- og kundedata)

— refusion af markedsføringsudgifter til rejseagenter

— eksklusiv- eller præferencetakster til rejseagenter.
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I særdeleshed afgiver alle Opodos aktionærer tilsagn om

Ekslusivrettigheder

— at afstå fra at indgå kontrakter med Opodo om bestemte kategorier af produkter, tjenester eller
geografiske markeder, der giver Opodo vilkår, herunder, men ikke blot, vilkår i forbindelse med
billetpriser, adgang til produktfortegnelse og produktrelaterede tjenester, på et eksklusivt grundlag
(eksklusivrettigheder), medmindre sådanne eksklusivrettigheder er forretningsmæssigt begrundet i
forhold til det forretningsmæssige grundlag for det pågældende flyselskabs normale relationer med
rejseagenter; dette grundlag kan f.eks. afspejle fordele af økonomisk eller teknisk karakter eller i
relation til indtrængning på markedet, som Opodo giver den pågældende aktionær, men ingen
fordele, der beror på den pågældendes aktionærstatus

— ikke at afvise anmodninger fra en rejseagent om at opnå samme behandling, som denne aktionær
giver Opodo, med hensyn til eksklusivrettigheder, hvis rejseagenten vil give aktionæren de samme
eller større fordele end dem, som denne aktionær betragtede som en objektiv begrundelse for at give
Opodo eksklusivrettigheder

MFN-status

— at afstå fra at indgå kontrakter med Opodo om bestemte kategorier af produkter, tjenester eller
geografiske markeder, der giver Opodo vilkår, herunder, men ikke blot, vilkår i forbindelse med
billetpriser, adgang til produktfortegnelse og produktrelaterede tjenester, på et mindst lige så
gunstigt grundlag, som tilbydes andre rejseagenter for sådanne kategorier af produkter, tjenester
eller geografiske markeder (»MFN-status«), medmindre MFN-status er forretningsmæssigt
begrundet i forhold til det forretningsmæssige grundlag for denne aktionærs normale relationer med
rejseagenter; dette grundlag kan f.eks. afspejle fordele af økonomisk eller teknisk karakter eller i
relation til indtrængning på markedet, som Opodo giver den pågældende aktionær, men ingen
fordele, der beror på den pågældendes aktionærstatus

— at sikre sig mulighed for at tilbyde enhver anden rejseagent billetpriser, reservationsvilkår, adgang til
produktfortegnelse og produktrelaterede tjenester på grunstigere vilkår end den MFN-status, der
måtte være indrømmet Opodo, når en anden rejseagent er i stand til at tilbyde aktionæren fordele,
der er større end de af Opodo tilbudte

— ikke at afvise anmodninger fra en rejseagent om at opnå samme behandling, som denne aktionær
giver Opodo, med hensyn til MFN-status, hvis rejseagenten vil give aktionæren de samme eller
større fordele end dem, som denne aktionær betragtede som en objektiv begrundelse for at give
Opodo MFN-status

Optegnelser

— at føre optegnelser over de fordele, der har dannet grundlag for vurderingen af den
forretningsmæssige begrundelse for at give Opodo eksklusivrettigheder eller MFN-status for
bestemte kategorier af produkter, tjenester eller geografiske markeder; når en aktionær, der
indrømmer Opodo eksklusivrettigheder eller MFN-status, har afvist en anmodning om samme
eksklusivrettigheder eller MFN-status fra en rejseagent, skal han også nedfælde, hvorfor denne
rejseagent og Opodo ikke blev behandlet ens; hver aktionær i Opodo skal forelægge Kommissionen
disse optegnelser og kopier af alle relevante aftaler seks måneder efter datoen for det comfort letter,
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Kommissionen har fremsendt til de anmeldende parter, og derefter hvert år eller på Kommissionens
forlangende; enhver aktionær skal sikre, at Opodo eller andre Opodo-aktionærer ikke får indsigt i
indholdet af hans optegnelser

Ingen udveksling af fortrolige oplysninger

— ikke at give Opodo oplysninger om indholdet eller vilkårene af sine aftaler med andre rejseagenter
eller nogen anden kommercielt følsom oplysning fra rejseagenter eller tredjemand.

2. Tilsagn fra Opodo

Opodo afgiver tilsagn om:

— at det ikke er nødvendigt at være aktionær i Opodo for at kunne sælge produkter som flyselskab
gennem Opodo, og at Opodo ikke vil udøve diskrimination mod flyselskaber, der ikke er aktionærer,
men tilbyde alle flyselskaber fair og åben adgang på objektive og lige vilkår, uanset om de er
aktionærer eller ej

— at aktionærer ikke er forpligtede til at give Opodo MFN-status eller eksklusivrettigheder, og at
aftaler, der giver Opodo MFN-status eller eksklusivrettigheder, ikke vil være en betingelse for, at
aktionærer eller andre flyselskaber kan sælge deres produkter gennem Opodo

— at opretholde forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer mod udveksling af kommercielt
følsomme oplysninger mellem aktionærer, herunder at

• Opodo drives uafhængigt af aktionærerne, og ingen af virksomhedens ledere eller medarbejdere
har nogen kontraktlig forpligtelse over for nogen af aktionærerne

• alle aftaler med såvel aktionær-flyselskaber som andre flyselskaber forhandles på et konfidentielt
grundlag af Opodo-medarbejdere, og Opodos bestyrelsesmedlemmer eller aktionærer vil ikke få
nogen oplysninger om indholdet af aftaler med individuelle flyselskaber

• Opodos medarbejdere og ledelse får til huse i lokaler, der er adskilt fra aktionærernes

• aktionærerne får ikke adgang til Opodos it-systemer eller til kommercielt følsomme oplysninger,
som Opodo eller andre aktionærer måtte besidde

• Opodo vil sikre, at virksomhedens ledelse og medarbejdere er fuldt bevidste om vigtigheden af,
at følsomme kommercielle oplysninger angående dens aktionærer holdes fortrolige.

— at sikre, at kommercielt følsomme oplysninger om aktionærer (bortset fra den aktionær, der
udpegede det pågældende bestyrelsesmedlem) i Opodo og andre flyselskaber ikke videregives
til Opodos bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse forstås ved »kommercielt følsomme
oplysninger« alle fortrolige eller konfidentielle oplysninger, som Opodo besidder eller får
kendskab til om aktionærernes eller andre flyselskabers kunder, virksomhed, finanser, aktiver eller
transaktioner, herunder bilaterale kontrakter mellem aktionærer eller andre flyselskaber og Opodo
om det pågældende flyselskabs overførsel af oplysninger, kundedata, varer eller tjenester til
Opodo
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— at Opodo bortset fra sin pligt til at overholde de nugældende adfærdsregler for edb-
reservationssystemer (60) og i det omfang, hvor Opodo ikke skal betragtes som et edb-
reservationssystem ifølge disse adfærdsregler, også vil anvende de dele af adfærdsreglerne, der
omhandler ikke-diskrimination, gennemsigtighed og neutral præsentation af information, undtagen
de bestemmelser i denne adfærdskodeks, der ikke er relevante for Opodo som rejseagent, og med
forbehold af ændringer i denne adfærdskodeks, der senere måtte træde i kraft (61)

— efter at være blevet optaget som akkrediteret IATA-medlem at følge bestemmelserne i IATA-
standardaftalen om salg af flybilletter i det omfang, hvor de er relevante for onlinerejseagenter, og
ikke få en gunstigere behandling af sine aktionærer end enhver anden rejseagent eller følge andre
principper end dem, der normalt følges på offlinerejseagenters websteder

— ikke at aftale med Amadeus (eller ethvert andet edb-reservationssystem, hvori en aktionær har
interesser), at Amadeus vil levere edb-reservationstjenester til Opodo til andet end markedspris og
på andet end markedsvilkår, men kun på normale vilkår og på ikke-eksklusivt grundlag.

¥60∂ Rådets forordning (EØF) nr. 2299 af 24. juli 1989 om adfærdsregler for edb-reservationssystemer. 
¥61∂ Opodo og Opodos aktionærer har givet Kommissionen en liste over de bestemmelser i adfærdsreglerne, som de

tilsvarende forpligter sig til at overholde. 
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II — FUSIONSKONTROL: RÅDETS FORORDNING (EØF) NR. 4064/89 
OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 66

A — Resumé af konkrete sager

1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 6, stk. 2, 
i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

I 2002 godkendte Kommissionen 10 fusioner efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 2. Disse sager,
hvor der blev accepteret tilsagn i første fase, er beskrevet i Første del, kapitel II.A.3.

Hewlett Packard/Compaq (sag COMP/M.2609)

Hewlett Packards (HP) overtagelse af Compaq blev godkendt ved en beslutning efter artikel 6, stk. 1,
litra (b), der blev truffet den 31. januar efter omfattende drøftelser med parterne forud for anmeldelsen og
grundige førstefaseundersøgelser. Der blev ikke afgivet tilsagn i denne sag. Fusionen var blevet formelt
anmeldt lige inden udgangen af 2001.

Kommissionen fokuserede i sin analyse på, at HP’s og Compaqs aktiviteter på markederne for pc’er,
servere, bærbare produkter, oplagringsløsninger og tjenester ville blive lagt sammen. Desuden så
Kommissionen på, hvilke virkninger fusionen ville få for Itanium-processoren, som er under udvikling i
et samarbejde mellem HP og Intel, og hvilken betydning HP’s øgede muligheder for at sælge pc’er og
printere sammen ville få efter tilførslen af Compaqs pc-produkter.

Med hensyn til pc’er drog Kommissionen den konklusion, at den fusionerede enhed fortsat ville komme
til at stå over for en hård og effektiv konkurrence i Europa fra flere betydelige konkurrenter, bl.a. IBM,
Dell og Fujitsu-Siemens. Dette konkurrencepres, mangelen på større adgangsbarrierer og den ikke-
eksklusive karakter af kontraktrelationerne mellem forhandlere og producenter, som kendetegnede dette
marked, ville forhindre den fusionerede enhed i at forsøge sig med større prisforhøjelser efter fusionen.

På markedet for servere — dvs. de centrale computere, der forbinder pc’er, terminaler, printere og dertil
knyttet udstyr med hinanden i et netværk — konkluderede Kommissionen, at den anmeldte fusion ikke
kunne antages at rejse nogen konkurrenceproblemer, hvilket skyldtes flere forskellige faktorer, navnlig at
der er tale om et dynamisk vækstmarked, at der ikke findes adgangsbarrierer, at der findes mange stærke
konkurrenter og desuden også adskillige nicheudbydere, og at der er adgang til andre serverprodukter
baseret på Intel-processorer (såkaldte anonyme produkter).

Hvad angår fusionens potentielle virkninger for Itanium-processoren fandt Kommissionen, at HP ikke
ville blive i stand til at afskære konkurrenterne fra at få adgang til denne komponent efter fusionen, og at
det ville være i den fusionerede enheds og Intels interesse at give uhindret adgang til den.

Endelig fremgik det af Kommissionens analyse, at den anmeldte fusion nok ikke ville sætte den fusio-
nerede enhed i stand til at eliminere konkurrencen på printermarkedet i betragtning af den beskedne
andel, det udgør af det relevante pc-marked, og de begrænsede indvirkninger, salg af pc’er sammen med
printere kunne få for dens markedsandel på printermarkedet.
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Det bemærkes desuden, at Kommissionen i denne sag havde et tæt samarbejde med USA’s Federal Trade
Commission (»FTC«), der undersøgte fusionen sideløbende med Kommissionens undersøgelser og
godkendte den få dage efter Kommissionen.

2. Beslutninger efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

2.1. Fusioner med tilsagn fra de deltagende virksomheder efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 2

I 2002 godkendte Kommissionen fem fusioner efter fusionsforordningens artikel 8, stk. 2, efter at have
accepteret tilsagn fra parterne under andenfasebehandlingen. Disse sager er beskrevet i Første del,
kapitel II.A.1, nr. 213-219, 222 og 282.

2.2. Anmeldte fusioner erklæret uforenelige med fællesmarkedet efter fusionsforordningens 
artikel 8, stk. 3

Kommissionen har ikke i 2002 nedlagt forbud mod nogen fusion efter fusionsforordningens artikel 8,
stk. 3.

3. Beslutninger efter fusionsforordningens artikel 2, stk. 4 (joint ventures)

TPS (sag COMP/JV.57)

Kommissionen vedtog den 30. april en beslutning efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), om
ikke at modsætte sig en fusion gående ud på TF1’s overtagelse af France Télévision Entreprises andel i
digitalpakken Télévision Par Satellite (TPS). Der var tale om overtagelse af de 25 %, som France
Télévision og France Télécom, via France Télévision Entreprises, ejede af denne digitalpakke. TF1 ville
herefter få i alt 50 % af kapitalen i TPS. Eftersom M6 og Suez, der hver især havde 25 % af kapitalen,
påviseligt fulgte en fælles strategi, ville TF1 efter denne transaktion komme til at udøve kontrollen med
digitalpakken sammen med parret M6/Suez.

TF1, M6 og France Télévision beskæftiger sig primært med drift af tv-kanaler, der sender ukodet. France
Télécom er en teleoperatør. Suez er en koncern med aktiviteter inden for vandforsyning, rengøring,
energi og kommunikation. TPS blev oprettet i 1996 til at lancere og administrere en digitalpakke
bestående af satellittransmitterede betalings-tv-kanaler og tv-tjenester i Frankrig. Oprettelsen af TPS, der
i begyndelsen var baseret på en horisontal samarbejdsaftale, blev godkendt ved en fritagelsesbeslutning
af 3. marts 1999 (62).

Kommissionen fandt, at efter France Télévisions og France Télécoms udtræden ville TPS og dets moder-
selskaber komme til at stå mindre stærkt på de relevante markeder end førhen. Transaktionen ville
således ikke føre til skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. Undersøgelserne viste desuden, at
der ikke kunne påvises nogen risiko for samordning mellem moderselskaberne på de beslægtede
markeder i forudgående led, hvor de er indbyrdes konkurrenter (markedsføring og drift af temakanaler,
erhvervelse af transmissionsrettigheder). Kommissionen godkendte derfor transaktionen (63).

¥62∂ Beslutning i sag COMP/C-2/36.237 TPS (EFT L 90 af 2.4.1999). Efter udløbet af denne beslutnings gyldighedsperiode
blev der fremsendt et comfort letter. 

¥63∂ IP/02/645 af 2.5.2002.
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4. Sager henvist til nationale myndigheder efter fusionsforordningens artikel 9 
og artikel 22

I 2002 henviste Kommissionen helt eller delvis 11 sager til medlemsstaterne (i et tilfælde til en EFTA-
stat) efter fusionsforordningens artikel 9. Kommissionen fik desuden 2 sager henvist fra medlemsstaterne
efter fusionsforordningens artikel 22. En oversigt over disse sager findes i Første del, kapitel II.A.4.

5. Domme afsagt af Fællesskabets retsinstanser

For et sammendrag af de vigtigste domme afsagt af Førsteinstansretten i 2002 og de tilgrundliggende
kommissionsbeslutninger om forbud mod en fusion henvises til Første del, kapitel II.A.2.

B — Ny lovgivning og nye meddelelser vedtaget eller foreslået 
af Kommissionen

C — Kommissionens beslutninger

1. Beslutninger efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra a) og b), samt artikel 6, stk. 2, 
i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Titel Dato Offentliggjort i

Forslag til Rådets forordning om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser (»EU-fusionsforordningen«).

11.12.2002 EFT C 20 af 28.1.2003, s. 4

Udkast til Kommissionens meddelelse om vurdering af 
horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 
med fusioner og virksomhedsovertagelser

11.12.2002 EFT C 331 af 31.12.2002, s. 18

Konkurrencegeneraldirektoratets udkast til »Best Practices 
on the conduct of EC merger control proceedings«

19.12.2002 http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/others/
best_practices_public_cons.pdf

Sag Parter Vedtaget 
den EFT Offentlig-

gjort den

M.2667 UtiliCorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV 3.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2621 SEB/Moulinex 8.1.2002 C 49 22.2.2002

M.2176 K+S/Solvay/JV 10.1.2002 C 130 1.6.2002

M.2659 Fortum/Birka Energi 10.1.2002 C 43 20.2.2002

M.2648 KPNQwest/EBONE/GTS 16.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2682 Credit Suisse/Belgacom/T-Mobile/Ben Nederland 17.1.2002 C 37 9.2.2002

M.2502 Cargill/Cerestar 18.1.2002 C 40 14.2.2002

M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom 23.1.2002 C 53 28.2.2002
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M.2683 Aker Maritime/Kvaerner (II) 23.1.2002 C 106 3.5.2002

M.2668 Endesa Energía/Spinveste/Ecocicloendesa-Energía 24.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2696 TMD/Meneta/MAST 25.1.2002 C 53 28.8.2002

M.2700 PGA Motors/Jardine Motors 25.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2609 HP/Compaq 31.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2689 3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen 31.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2701 Vattenfall/BEWAG 4.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2686 DMDATA/Strålfors/JV 7.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2625 B.Braun/Acordis/MAT 11.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2632 Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV 11.2.2002 C 81 4.4.2002

M.2693 ADM/ACTI 11.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg 14.2.2002 C 114 15.5.2002

M.2544 Masterfoods/Royal Canin 15.2.2002 C 79 2.4.2002

M.2715 E.ON/Oberösterreichische Ferngas/JIHOCESKA 18.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2709 ING/DIBA 22.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2597 Vopak/Van Der Sluijs 25.2.2002 C 93 18.4.2002

M.2631 PTT/Hermes Versand 25.2.2002 C 67 16.3.2002

M.2640 Nestlé/Schöller 25.2.2002 C 155 29.6.2002

M.2722 Autologic/TNT/Wallenius/Wilhelmsen/CAT JV 25.2.2002 C 88 12.4.2002

M.263 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova 26.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2665 Johnson Professional Holdings/Diverseylever 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2673 Swerock/Jehander/Aros 4.3.2002 C 90 16.4.2002

M.2702 Norsk Hydro/VAW 4.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2703 Merloni/GE/GDA JV 4.3.2002 C 163 9.7.2002

M.2705 EnerSys/Invensys (ESB) 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2672 SAS/Spanair 5.3.2002 C 93 18.4.2002

M.2704 Elyo/Cofathec/Climespace 5.3.2002 C 88 12.4.2002

M.2681 Conoco/Philipps Petroleum 6.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2726 KPN/E-Plus 7.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2680 ECYR/Spinveste/TP 12.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2724 Royal Bank Private Equity/Cinven/Ambion Brick 13.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2737 Royal Bank Private Equity/Cinven/Chelwood Group 13.3.2002

M.2710 3i/Capman/Pretax 18.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2669 VTG/Warburg/Brambles European Rail Division 19.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2684 EnBW/EDP/Cajastur/Hidrocantabrico 19.3.2002 C 114 15.5.2002

M.2688 ODS/IHC Holland/Metalix JV 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2741 Vodafone/Arcor 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2522 SCA Hygiene Products/Cartoinvest 21.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2734 Sanmina-SCI/Alcatel 21.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2619 Zurich/Deutsche Bank Insurance Business 26.3.2002 C 110 7.5.2002

M.2765 Mitsubishi/MMC Auto Deutschland 26.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2757 BC Partners/Galbani 27.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2732 Société Générale/Fiditalia 4.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2740 Scottish & Newcastle/Hartwall 4.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2751 Dragados/HBG 9.4.2002 C 112 9.5.2002

M.2762 OBI/Unicoop/JV 9.4.2002 C 113 14.5.2002

M.2690 Solvay/Montedison-Ausimont 9.4.2002 C 153 27.6.2002
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M.2735 TotalFinaElf Deutschland/MMH/TSG/EMB 17.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2738 Gees/Unison 17.4.2002 C 134 6.6.2002

M.2707 Wienerberger/Hanson 18.4.2002 C 200 23.8.2002

M.2712 Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltech 18.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2755 Saubermacher/Lafarge Perlmooser/JV 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2756 Swiss Life/Fortis France 23.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2770 First Aqua Holding Ltd/Southern Water Plc 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2736 ABB/Promotion Capital/Single Source 24.4.2002 C 106 3.5.2002

M.2778 Hochtief/Essen and Volkswagen/JV 24.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2784 Jabil/Alcatel 24.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2772 HDW/Ferrostaal/Hellenic Shipyard 25.4.2002 C 143 15.6.2002

M.2759 Industri Kapital/Gardena 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2789 RWE Power/Lucchini/Elettra GLL JV 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2780 GE Wind Turbines/Enron 30.4.2002 C 277 14.11.2002

M.2787 CVC/Massive 30.4.2002 C 141 14.6.2002

M.2727 Post Office Limited/First Rate Enterprises Limited/JV 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2739 EDEKA/ADEG 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2743 ING Groep/Piraeus Bank 2.5.2002 C 112 9.5.2002

M.2766 Vivendi Universal/Hachette/Multithematiques 3.5.2002 C 154 28.6.2002

M.2776 Norddeutsche Mischwerke/Haniel Baustoff-Industrie 
Zuschlagstoffe/JV

3.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2792 Edison/Edipower/Eurogen 3.5.2002 C 217 13.9.2002

M.2800 Brack Capital/Haslemere 3.5.2002 C 114 15.5.2002

M.2745 Shell/Enterprise Oil 7.5.2002 C 204 28.8.2002

M.2777 Cinven Limited/Angel Street Holdings 8.5.2002 C 147 20.6.2002

M.2779 Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken 8.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2801 RWE/Innogy 17.5.2002 C 133 5.6.2002

M.2723 RTL/ProSiebenSat.1/VG Media 21.5.2002 C 201 24.8.2002

M.2794 Amadeus/GGL/JV 21.5.2002 C 135 6.6.2002

M.2815 Sanmina-SCI/Hewlett Packard 28.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2746 Volkswagen/Svenska Volkswagen 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2788 New Holding for Tourism BV/Preussag AG/NEOS JV 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft 
AG (HDW)

30.5.2002 C 160 4.7.2002

M.2791 Gaz de France/Ruhrgas/Slovensk† 6.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2796 Siemens/Aerolas/JV 11.6.2002 C 161 5.7.2002

M.2809 Cinven/Carlyle/VUP 11.6.2002 C 143 15.6.2002

M.2795 NOK/WATT 13.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2790 Siemens/First Sensor Technology 14.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2807 Casino/Laurus 14.6.2002 C 150 22.6.2002

M.2819 Canal de Isabel II/Hidrocantabrico/JV 14.6.2002 C 168 13.7.2002

M.2834 Alchemy/CompAir 17.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2785 Publicis/BCOM3 18.6.2002 C 163 9.7.2002

M.2804 Vendex KBB/Brico Belgium 18.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2806 SABIC/DSM Petrochemicals 18.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2836 Achmea/Royal & Sun Alliance Benelux 19.6.2002 C 153 27.6.2002

M.2694 Metronet/Infraco 21.6.2002 C 164 10.7.2002
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M.2813 Carlton+Thomson/Circuit A, RMBI, RMBC 21.6.2002 C 22 29.1.2003

M.2853 Volkswagen/Din Bil 21.6.2002 C 158 3.7.2003

M.2820 StMicroelectronics/Alcatel Microelectronics 24.6.2002 C 28 6.2.2003

M.2817 Barilla/BPL/Kamps 25.6.2002 C 198 21.8.2002

M.2747 Ondeo — Thames Water/Water Portal 26.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2841 TXU/Braunschweiger Versorgungs AG 26.6.2002 C 160 4.7.2002

M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics 27.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2843 Amcor/Schmalbach-Lubeca 28.6.2002 C 253 22.10.2002

M.2793 DMT/EPC/SAAR Montan 1.7.2002 C 277 14.11.2002

M.2805 Natexis Banques Populaires/Coface 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2810 Deloitte & Touche/Andersen (UK) 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2761 BP/Veba Oel 1.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2842 Saipem/Bouygues Offshore 2.7.2002 C 168 13.7.2002

M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA 9.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2803 Telia/Sonera 10.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2849 Doughty Hanson/ATU GROUP 15.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2859 Deutsche Bahn Cargo/Contship Italia/JV 15.7.2002 C 284 21.11.2002

M.2860 Lehman Brothers/Haslemere 17.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2847 CVC/Six Vendex KBB 18.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2832 General Motors/Daewoo Motors 22.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2890 EDF/Seeboard 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2891 CD & R Fund VI Limited/Brake Bros plc 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 26.7.2002

M.2773 Nestlé/L’Oréal/Inneov 26.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2862 Kone/Partek 1.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2808 BLSI/Geopost 2.8.2002

M.2821 Hitachi/IBM Harddisk Business 2.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2887 Klepierre/Finiper/IGC 5.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2894 AXA Private Equity/Bonna Sabla 5.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2752 Kingfisher/Castorama Dubois 6.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2744 RWE Gas/Lattice International/JV 7.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2838 P & O Stena Line (Holding) Limited 7.8.2002 C 206 30.8.2002

M.2873 Logista/Gestcamp/Logesta 7.8.2002 C 200 23.8.2002

M.2900 Outokumpu OYJ/Avestapolarit OYJ 7.8.2002 C 204 28.8.2002

M.2885 Corus/Redrow/JV 9.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2826 Alsen/E.ON/JV 14.8.2002 C 6 11.1.2003

M.2882 Terex/Demag 16.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2920 Outokumpu/Lennox 22.8.2002

M.2829 Vivendi Environment/Southern Water UK 23.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group 23.8.2002 C 11 17.1.2002

M.2691 TUI/Nouvelles Frontieres 26.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2728 ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal 
Neuss

27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany 27.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2855 Electrabel S.A./ACEA S.p.A. 27.8.2002 C 208 3.9.2002

M.2877 Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg 
International

27.8.2002 C 216 12.9.2002
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M.2932 CVC/Halfords 27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2933 Dexia/Banco Popular Espanol/Fortior 29.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2840 Danapak/Teich/JV 30.8.2002 C 226 21.9.2002

M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio 30.8.2002 C 222 18.9.2002

M.2883 Bertelsmann/Zomba 2.9.2002 C 223 19.9.2002

M.2899 Dresdner Bank/Commerzbank/Montrada JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2913 Groupama Seguros y Reaseguros/Plus Ultra Seguros y 
Reaseguros

2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2914 ING/Sonae/Filo JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2880 Legal & General Ventures/IWP (UK) Holdings 3.9.2002 C 237 21.10.2002

M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG 3.9.2002 C 36 15.2.2002

M.2816 Ernst & Young France/Andersen France 5.9.2002

M.2895 Accor/Interépargne/JV Servepar 5.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2915 DLJ Capital Funding Inc/Hamsard-Bowater 5.9.2002 C 216 12.9.2002

M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses 9.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2942 Toyota/Toyota Espana 9.9.2002 C 220 17.9.2002

M.2848 Hermes/OEKB/Prisma 10.9.2002

M.2936 TMI/Darfon/JV 10.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2957 Banco De Sabadell/Banco Comercial Portugues/
Activobank JV

12.9.2002 C 227 24.9.2002

M.2958 Wind/Blu 12.9.2002 C 239 4.10.2002

M.2839 Cinven/National Car Parks 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2934 Prudential Financial/SAL Oppenheim/JV 13.9.2002 C 227 24.9.2001

M.2937 Questor Bermuda/Teksid 13.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2943 Vestar Capital Partners/Cardo Rail 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2901 Magna/Donnelly 16.9.2002 C 246 12.10.2002

M.2926 EQT/H&R/Dragoco 16.9.2002

M.2905 Deutsche Bahn/Stinnes 17.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2886 Bunge/Cereol 20.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2907 Bank Austria/RZB/Erste Bank/JV 20.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2950 Toshiba/Mitsubishi/JV 20.9.2002 C 230 27.9.2002

M.2959 Deutsche Telekom/Ben 20.9.2002 C 237 2.10.2002

M.2946 IBM/PWC Consulting 23.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2954 Bayerische Landesbank/J.P. Morgan Chase/Lehman 
Brothers/Formula One Group

26.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2874 Starcore LLC 27.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2951 A.S. Watson/Kruidvat 27.9.2002 C 258 25.10.2002

M.2961 Rheinmetall/Diehl/Dynitec 27.9.2002 C 243 9.10.2002

M.2948 CVC/KWIK-FIT 2.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2871 Air Liquide/BOC/Japan Air Gases 10.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2969 ZETA 4/Monte Dei Paschi/Banca Intesa/Gori Zucchi 10.10.2002 C 249 16.10.2002

M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/
Burger King

11.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus 14.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2917 Wendel-KKR/Legrand 14.10.2002 C 36 15.2.2003

M.2928 Alcoa/Fairchild 14.10.2002

M.2965 Staples/Guilbert 14.10.2002 C 262 29.10.2002
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M.2781 Northrop Grumman/TRW 16.10.2002 C 288 23.11.2002

M.2867 UPM-Kymmene Corporation/Morgan Adhesives Company 16.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2941 CNP/Taittinger 16.10.2002 C 327 28.12.2002

M.2963 RWE Solutions/Schott Glaskontor/RWE Schott Solar 17.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV 18.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 21.10.2002 C 25 1.2.2003

M.2968 Jabil/Philips (Contract Manufacturing Services Intl.) 21.10.2002 C 292 27.11.2002

M.2974 ABN Amro Private Equity (Uk)/Jessops 21.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2962 Deutsche Post/Wegener/Interlanden 25.10.2002 C 271 7.11.2002

M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi 28.10.2002 C 300 4.12.2002

M.2984 Sofinco/Commercial Bank Of Greece/JV 28.10.2002 C 280 16.11.2002

M.2904 Dmdata/Kommunedata/Post Danmark/E-Boks JV 30.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2938 SNPE/MBDA/JV 30.10.2002 C 297 29.11.2002

M.2949 Finmeccanica/Telespazio 30.10.2002 C 272 8.11.2002

M.2952 Sumitomo/Takeda/JV 30.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2931 Finmeccanica/Marconi Mobile Holdings 31.10.2002 C 309 12.12.2002

M.2970 GE/ABB Structured Finance 5.11.2002

M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV 5.11.2002 C 310 13.12.2002

M.2994 Dixon/UniEuro 8.11.2002 C 277 14.11.2002

M.2869 Mitsubishi/Nissho Iwai/JV 15.11.2002 C 284 21.11.2002

M.2925 Charterhouse/CDC/Télédiffusion de France SA 15.11.2002 C 327 28.12.2002

M.2977 Compass/Onama SpA 15.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2854 RAG/Degussa 18.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3006 ACEA Distribuzione/Bticino/Siemens 19.11.2002 C 30 8.2.2003

M.2975 AON Jauch & Hübener/Siemens/JV 26.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3002 Hitachi/Mitsubishi/JV 26.11.2002 C 300 4.12.2002

M.3015 Credit Suisse/Blackstone/Nycomed 26.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2763 Toray/Murata/Teijin 6.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2998 AVH/CNP/GIB JV 6.12.2002 C 320 20.12.2003

M.2955 DZ-Bank/ÖVAG/VB-Leasing 9.12.2002 C 320 20.12.2003

M.3014 Logica/CMG 9.12.2002 C 10 16.1.2003

M.2898 Leroy Merlin/Brico 13.12.2002

M.2971 Aegon/La Mondiale 13.12.2002

M.2981 Knauf/Alcopor 13.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds 13.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2783 Mediatrade/Endemol/JV 16.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3001 Celanese/Clariant Emulsion Business 16.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3013 Carlyle Group/EDSCHA 16.12.2002 C 10 16.1.2003

M.3025 Bain Capital/Dor Chemical/Trespaphan 17.12.2002 C 11 17.1.2003

M.3007 E.ON/TXU Europe Group 18.12.2002 C 14 21.1.2003

M.3017 Daimler Chrysler/Hyundai Motor Company/JV 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3018 Candover/Cinven/KAP 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.2844 Linde/Komatsu/Komatsu Forklift 19.12.2002 C 26 4.2.2003

M.2868 Linde/Sonatrach/JV 19.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2966 ENBW/Laufenburg 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2980 Cargill/AOP 19.12.2002 C 13 18.1.2003
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2. Beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 66

M.3010 Candover Investments/ONTEX 19.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3024 Bain Capital/Rhodia 19.12.2002 C 17 24.1.2003

M.3032 Interbrew/Brauergilde 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3034 CVC Group/El Arbol 19.12.2002 C 8 14.1.2003

M.3045 Masco/Hansgrohe 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2818 Nestlé/Fonterra/JV 20.12.2002 C 28 6.2.2003

M.2924 EADS/Astrium 20.12.2002

M.2992 Brenntag/Biesterfeld/JV 20.12.2002

M.3042 Sony/Philips/Intertrust 20.12.2002 C 23 30.1.2003

M.3003 Electrabel/Energia Italiana/Interpower 23.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2997 Accor/Ebertz/Dorint 23.12.2002 C 17 24.1.2003

JV.57 TPS 30.4.2002 C 137 8.6.2002

Sag Parter Vedtaget den Offentliggjort den

M.2495 Haniel/Fels 21.2.2002 (64)

M.2706 Carnival Corporation/P&O Princess 24.7.2002 (64)

M.2547 Bayer/Aventis Crop Science 17.4.2002 (64)

M.2568 Haniel/Ytong 9.4.2002 (64)

M.2650 Haniel/Cementbouw/JV (CVK) 26.6.2002 (64)

M.2698 Promatech/Sulzer Textil 24.7.2002 (64)

M.2822 ENBW/ENI/GVS 17.12.2002 (64)

M.2283 Schneider/Legrand 30.1.2002 (64)

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.1.2002 (64)

¥64∂ Endnu ikke offentliggjort, men findes på GD COMP’s websted på adressen: (http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/cases/)

Sag Parter Vedtaget den Offentliggjort den

ECSC.1350 RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) 7.5.2002 (64)
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1. Beslutninger efter artikel 6 og 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

1.1. Beslutninger efter artikel 6, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

Reference Dato Emne

IP/02/22 9.1.2002 SEB/Moulinex: Kommissionen henviser de franske aspekter til Frankrig og 
godkender fusionen for resten af EU på en række nærmere betingelser for ni 
landes vedkommende 

IP/02/34 11.1.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem K+S og Solvay inden for 
produktion og markedsføring af salt 

IP/02/35 11.1.2002 Kommissionen godkender finske Fortums overtagelse af Birka Energi

IP/02/71 16.1.2002 Kommissionen godkender KPNQwests overtagelse af det amerikanske 
teleselskab Global TeleSystems’ europæiske afdelinger 

IP/02/97 21.1.2002 Kommissionen godkender størstedelen af Cargills overtagelse af Cerestar og 
henviser resten af sagen til de britiske myndigheder 

IP/02/123 23.1.2002 Kommissionen henviser undersøgelsen af olie- og gasaspekterne i transaktionen 
mellem Aker Maritime og Kvaerner til Norge og godkender 
skibsbygningsaspekterne

IP/02/142 25.1.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Meneta og TDM inden for 
antivibrationsudstyr til pladebremser til biler 

IP/02/181 1.2.2002 Europa-Kommissionen godkender HP’s overtagelse af Compaq

IP/02/194 5.2.2002 Kommissionen godkender den svenske energikoncern Vattenfalls overtagelse af 
tyske Bewag 

IP/02/222 11.2.2002 Kommissionen godkender ADM’s overtagelse af enekontrollen med den tyske 
kornhandler Toepfer 

IP/02/223 12.2.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Deutsche Bahn, ECT og United 
Depots til drift af containerterminaler i den tyske flodhavn Duisburg 

IP/02/238 13.2.2002 Kommissionen giver grønt lys til Universal Banking Services i Storbritannien, 
herunder oprettelse af Post Office Card Account Bank. 

IP/02/260 15.2.2002 Kommissionen henviser fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg til 
Konkurrencestyrelsen efter at have godkendt fusionen for så vidt angår 
markederne uden for Danmark

IP/02/263 15.2.2002 Kommissionen godkender på visse betingelser Masterfoods’ overtagelse af 
Royal Canin

IP/02/310 25.2.2002 Kommissionen godkender nye ejerforhold i joint venture-virksomheden CAT 

IP/02/311 25.2.2002 Kommissionen godkender Nestlés overtagelse af Schöller 

IP/02/313 25.2.2002 Kommissionen indleder formel undersøgelse af overtagelse af nederlandske 
kalksandstenproducenter 

IP/02/319 26.2.2002 Kommissionen henviser Compass’ overtagelse af Rail Gourmet UK til de 
britiske myndigheder og godkender den resterende del af Compass’ opkøb fra 
SAirlines

IP/02/359 5.3.2002 Kommissionen godkender EnerSys’ overtagelse af Invensys Energy Storage 
Business 

IP/02/360 5.3.2002 Kommissionen godkender Norsk Hydros overtagelse af den tyske 
aluminiumproducent VAW

IP/02/364 5.3.2002 Kommissionen godkender Cofathecs overtagelse af 50 % i Climespace 

IP/02/365 5.3.2002 Kommissionen giver grønt lys til SAS’ overtagelse af aktiemajoriteten i Spanair

IP/02/372 6.3.2002 Kommissionen godkender fusion mellem Conoco og Phillips Petroleum 
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IP/02/376 7.3.2002 Kommissionen godkender KPN’s erhvervelse af enekontrollen med E-Plus

IP/02/408 14.3.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Royal Bank Private Equity og 
Cinven inden for mursten 

IP/02/415 14.3.2002 Konkurrence, forbrugere: to begreber, samme kamp

IP/02/438 20.3.2002 Kommissionen giver sin betingede godkendelse af, at EnBW, EDP og Cajastur i 
fællesskab erhverver kontrol over Hidrocantábrico

IP/02/439 20.3.2002 Kommissionen giver grønt lys til VTG Lehnkerings og Warburgs overtagelse af 
Brambles European Rail Division 

IP/02/451 21.3.2002 Kommissionen godkender nederlandsk joint venture inden for forarbejdning af 
varmvalsede stålplader 

IP/02/460 22.3.2002 Kommissionen godkender, at SCA overtager den italienske 
tissuepapirproducent CartoInvest.

IP/02/506 5.4.2002 Kommissionen godkender Scottish & Newcastles overtagelse af Hartwall 

IP/02/528 9.4.2002 Kommissionen godkender Community Development Venture Fund, der skal 
tilvejebringe risikovillig kapital til virksomheder i de mest tilbagestående 
områder i Storbritannien

IP/02/532 9.4.2002 Kommissionen godkender Solvays overtagelse af Ausimont på en række 
betingelser 

IP/02/536 10.4.2002 Kommissionen godkender Dragados’ overtagelse af HBG inden for bygge- og 
anlægssektoren 

IP/02/552 11.4.2002 Kommissionen iværksætter detaljeret undersøgelse af Carnival Corporations 
overtagelse af P&O Princess

IP/02/569 17.4.2002 Kommissionen iværksætter tilbundsgående undersøgelse af Promatechs 
overtagelse af Sulzer 

IP/02/589 18.4.2002 Kommissionen godkender Wienerbergers overtagelse af Hansons aktiviteter i 
murstenssektoren på det europæiske kontinent 

IP/02/587 18.4.2002 Kommissionen godkender TotalFinaElf Deutschlands overtagelse af 
enekontrollen med tre tyske grossister inden for raffinerede olieprodukter 

IP/02/578 18.4.2002 Kommissionen godkender, at et af General Electrics datterselskaber overtager 
Unison Industries

IP/02/591 19.4.2002 Kommissionen godkender joint venture inden for solenergi (Photovoltech) 

IP/02/627 25.4.2002 Kommissionen henviser joint venture inden for offentlig transport i 
lokalområde til det tyske Bundeskartellamt

IP/02/628 25.4.2002 Kommissionen godkender HDW/Ferrostaal-konsortiets overtagelse af Hellenic 
Shipyards 

IP/02/644 30.4.2002 Kommissionen godkender General Electric-selskabs overtagelse af Enrons 
vindmølleaktiviteter 

IP/02/645 2.5.2002 Kommissionen godkender TF1’s overtagelse af 25 % af kapitalen i TPS fra 
France Télévision og France Télécom. 

IP/02/655 3.5.2002 Kommissionen godkender Vivendis overtagelse af Libertys interesser i 
Multithématiques (tv-temakanaler) 

IP/02/656 3.5.2002 Kommissionen godkender Edisons overtagelse af italiensk kraftværk 

IP/02/674 7.5.2002 Kommissionen godkender RAG’s overtagelse af Saarbergwerke og Preussag 
Anthrazit og fastslår i en særskilt beslutning, at der ikke foreligger nogen 
statsstøtte

IP/02/676 7.5.2002 Kommissionen godkender Shells overtagelse af Enterprise Oil 

IP/02/692 8.5.2002 Kommissionen giver betinget godkendelse til Imperial Tobaccos overtagelse af 
Reemtsma 

IP/02/695 8.5.2002 Kommissionen godkender Cinvens overtagelse af britiske værtshuse 

IP/02/735 21.5.2002 Kommissionen godkender RWE’s overtagelse af det britiske kraftværk Innogy 
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IP/02/744 22.5.2002 Kommissionen godkender RTL’s og ProSiebenSat.1’s fælles overtagelse af VG 
Media 

IP/02/745 22.5.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Amadeus og det franske 
stormagasin Galeries Lafayette inden for onlinerejseagentvirksomhed 

IP/02/773 29.5.2002 Kommissionen godkender Sanmina-SCI’s overtagelse af Hewlett-Packards 
produktion i Lyon, Frankrig 

IP/02/784 31.5.2002 Kommissionen godkender amerikanske Bank One Corporations overtagelse af 
det tyske værft HDW 

IP/02/785 31.5.2002 Kommissionen henviser joint venture inden for affaldsbortskaffelse (BEG) til 
de tyske myndigheder 

IP/02/829 6.6.2002 Kommissær Mario Montis kommentarer til Airtours-dommen 

IP/02/834 7.6.2002 Kommissionen godkender Gaz de Frances og Ruhrgas’ fælles overtagelse af 
slovakisk gasforsyningsselskab 

IP/02/845 12.6.2002 Kommissionen godkender Siemens’ erhvervelse af interesser i den tyske 
luftlejeproducent AeroLas 

IP/02/870 17.6.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Canal de Isabel II og 
Hidroeléctrica del Cantábrico

IP/02/880 18.6.2002 Kommissionen godkender Alchemys overtagelse af Invensys’ 
kompressorvirksomhed, CompAir

IP/02/891 19.6.2002 Kommissionen godkender franske Publicis’ overtagelse af det amerikanske 
reklamebureau Bcom3 

IP/02/892 19.6.2002 Kommissionen godkender den saudiarabiske virksomhed SABIC’s overtagelse 
af DSM Petrochemicals 

IP/02/897 19.6.2002 Kommissionen pålægger Deutsche BP bøde for at have afgivet urigtige 
oplysninger i anmeldelsen angående overtagelsen af Erdölchemie 

IP/02/900 19.6.2002 Kommissionen godkender Vendex’ overtagelse af Brico Belgium 

IP/02/910 21.6.2002 Kommissionen godkender Metronets køb af to London Tube-
infrastrukturselskaber 

IP/02/915 24.6.2002 Kommissionen godkender Carltons og Thomsons fælles opkøb i 
biografreklamesektoren 

IP/02/918 24.6.2002 Kommissionen godkender STMicroelectronics’ overtagelse af Alcatel’s 
mikroelektronikdivision 

IP/02/914 26.6.2002 Kommissionen godkender Barillas overtagelse af den tyske bagerigruppe 
Kamps på betingelse af, at der frasælges aktiviteter

IP/02/956 28.6.2002 Kommissionen godkender Ondeos og Thames Waters etablering af 
internetportalen water

IP/02/957 28.6.2002 Kommissionen godkender TNT Logistics’ kapitalandel i to udbydere af 
transport- og logistikydelser

IP/02/968 1.7.2002 Kommissionen godkender Deloitte & Touches overtagelse af Andersen UK’s 
aktiviteter

IP/02/972 2.7.2002 Kommissionen godkender australske Amcors overtagelse af Schmalbach-
Lubecas aktiviteter inden for plastemballage (PET-emballage) og lukninger 

IP/02/974 2.7.2002 Kommissionen godkender BP’s overtagelse af enekontrollen med tyske Veba 
Oel 

IP/02/975 2.7.2002 Kommissionen godkender EPC’s erhvervelse af en andel i SAARMontan 

IP/02/978 2.7.2002 Kommissionen giver grønt lys til Natexis Banques Populaires’ overtagelse af 
Coface 

IP/02/988 3.7.2002 Kommissionen godkender italienske Saipems overtagelse af Bouygues 
Offshore 

IP/02/1025 9.7.2002 Kommissionen godkender Fortis’ overtagelse af Bernheim-Comofi 

IP/02/1032 10.7.2002 Kommissionen godkender fusion mellem Telia og Sonera på visse betingelser 
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IP/02/1056 15.7.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Deutsche Bahn og Contship 
inden for intermodal containertransport 

IP/02/1091 18.7.2002 Kommissionen indleder debat om retningslinjer for afhændelsestilsagn i 
fusionssager 

IP/02/1122 23.7.2002 Kommissionen godkender General Motors’ overtagelse af dele af Daewoo 

IP/02/1140 24.7.2002 Kommissionen giver på visse betingelser grønt lys for Promatechs overtagelse 
af Sulzer Textil 

IP/02/1132 25.7.2002 Kommissionen godkender investeringsselskabet CD&R’s overtagelse af Brake 
Bros 

IP/02/1166 26.7.2002 Kommissionen godkender London Electricity Groups overtagelse af Seeboard 

IP/02/1174 29.7.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem L’Oréal og Nestlé inden for 
kosmetiske fødevarer 

IP/02/1194 5.8.2002 Kommissionen godkender Hitachis overtagelse af IBM’s aktiviteter inden for 
pc-drev 

IP/02/1183 6.8.2002 Kommissionen godkender særskilt afhændelse af Blu’s aktiver efter tilsagn 

IP/02/1203 8.8.2002 Kommissionen godkender opløsning af kanalfærgefusionen mellem P&O og 
Stena Line 

IP/02/1204 8.8.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem RWE Gas og Lattice 
International inden for gasrelateret logistik 

IP/02/1216 16.8.2002 Kommissionen henviser fusionen mellem Vía Digital og Sogecable til de 
spanske konkurrencemyndigheder 

IP/02/1219 16.8.2002 Kommissionen godkender Alsens og E.ON’s overtagelse af BauMineral Herten 

IP/02/1224 20.8.2002 Kommissionen godkender Terex’ overtagelse af Demag Mobile Cranes 

IP/02/1233 23.8.2002 Kommissionen godkender Goodrichs overtagelse af TRW’s aktiviteter inden for 
rumfartskomponenter 

IP/02/1237 26.8.2002 Kommissionen godkender TUI’s overtagelse af Nouvelles Frontières 
International 

IP/02/1241 27.8.2002 Kommissionen giver grønt lys til fusion mellem Ernst & Young, Andersen 
Germany og Menold & Aulinger 

IP/02/1242 27.8.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Karlsberg og Brauholding 
International 

IP/02/1252 30.8.2002 Kommissionen godkender joint venture inden for fleksibel emballage mellem 
danske Danapak og østrigske Teich

IP/02/1253 30.8.2002 Kommissionen godkender joint ventures mellem Morgan Stanley og Olivetti/
Telecom Italia i ejendomssektoren 

IP/02/1263 3.9.2002 Kommissionen godkender Legals og Generals fælles overtagelse af IWP 
Household Group 

IP/02/1260 3.9.2002 Kommissionen godkender Bertelsmanns overtagelse af Zomba 

IP/02/1267 4.9.2002 Kommissionen henviser Koninklijke BAM NBM’s overtagelse af Hollandsche 
Beton Groep til de nederlandske konkurrencemyndigheder 

IP/02/1271 5.9.2002 Kommissionen giver grønt lys til fusion mellem Ernst & Young og Andersen 
France 

IP/02/1276 10.9.2002 Kommissionen godkender Kohlberg Kravis & Roberts’ overtagelse af flere 
Siemens-divisioner 

IP/02/1295 12.9.2002 Kommissionen godkender Winds overtagelse af en del af Blu 

IP/02/1311 17.9.2002 Kommissionen godkender EQT´s overtagelse af H&R og Dragoco 

IP/02/1312 17.9.2002 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af ENBW’s og italienske 
ENI’s fælles kontrol med det tyske gasdistributionsselskab GVS 

IP/02/1313 17.9.2002 Kommissionen godkender Magna Internationals overtagelse af den 
konkurrerende amerikanske bilkomponentfabrikant Donnelly 

IP/02/1318 17.9.2002 Kommissionen godkender Deutsche Bahns overtagelse af Stinnes 
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IP/02/1349 20.9.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Bank Austria, 
RaiffeisenZentralbank og Erste Bank 

IP/02/1350 20.9.2002 Kommissionen godkender Bunges overtagelse af Cereol 

IP/02/1356 23.9.2002 Kommissionen godkender IBM’s overtagelse af PwC consulting 

IP/02/1388 27.9.2002 Kommissionen godkender AS Watsons overtagelse af Kruidvat inden for 
detailsalg af toilet- og skønhedsprodukter 

IP/02/1393 30.9.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Agere, Infineon og Motorola 

IP/02/1420 2.10.2002 Kommissionen godkender CVC’s overtagelse af Kwik-Fit

IP/02/1455 10.10.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Air Liquide og BOC i Japan.

IP/02/1461 11.10.2002 Kommissionen godkender de amerikanske investeringsselskaber TPG III’s, 
Goldman Sachs’ og Bain Capital Investors’ overtagelse af Burger King

IP/02/1470 14.10.2002 Kommissionen godkender Staples’ overtagelse af Guilberts 
postordrevirksomhed 

IP/02/1471 14.10.2002 Kommissionen godkender Wendels og KKR’s overtagelse af Legrand 

IP/02/1472 14.10.2002 Kommissionen godkender fusion i den svenske affaldsforvaltningssektor 

IP/02/1469 14.10.2002 Kommissionen godkender, at Alcoa køber Fairchild’s afdeling for 
fastgørelsesmekanismer 

IP/02/1501 17.10.2002 Kommissionen godkender Northrop Grummans overtagelse af TRW 

IP/02/1510 17.10.2002 Kommissionen godkender Albert Frères køb af kontrolgivende interesser i 
Taittinger

IP/02/1512 17.10.2002 Kommissionen godkender UPM-Kymmenes overtagelse af den amerikanske 
mærkatfabrikant Morgan Adhesives 

IP/02/1523 18.10.2002 Kommissionen godkender Johnson Controls overtagelse af Vartas andel i 
bilbatteri-joint venture med Bosch 

IP/02/1533 22.10.2002 Kommissionen godkender Deutsche Post overtagelse af enekontrollen med 
DHL 

IP/02/1534 22.10.2002 Kommissionen godkender Jabils overtagelse af Philips’ aktiviteter inden for 
trykte kredsløb 

IP/02/1560 28.10.2002 Kommissionen godkender flere europæiske flyselskabers etablering af 
luftfragtplatformen GF-X 

IP/02/1568 29.10.2002 Kommissionen godkender CVC- og PAI-koncernernes overtagelse af Edisons 
andel af Provimi by 

IP/02/1594 31.10.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem SNPE og MBDA inden for 
fastbrændstofraketmotorer til taktiske våben 

IP/02/1599 31.10.2002 Kommissionen godkender Finmeccanicas overtagelse af Marconi Mobile

IP/02/1613 5.11.2002 Kommissionen godkender GE’s overtagelse af ABB’s finansielle tjenester 

IP/02/1614 5.11.2002 Kommissionen godkender RTL’s overtagelse af Holtzbrincks andel i den tyske 
tv-kanal n-tv

IP/02/1690 15.11.2002 Kommissionen godkender Charterhouses og CDC’s overtagelse af France 
Telecoms TV-infrastructurer 

IP/02/1691 15.11.2002 Kommissionen godkender Compass’ overtagelse af Onama 

IP/02/1698 19.11.2002 Kommissionen godkender RAG’s overtagelse af Degussa efter tilsagn om 
frasalg 

IP/02/1780 29.11.2002 Kommissionen godkender Wallenius Wilhelmsens overtagelse af Hyundai 
Merchant Marines biltransportaktiviteter efter tilsagn 

IP/02/1782 29.11.2002 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af Newscorps overtagelse 
af Telepiù 

IP/02/1806 5.12.2002 Kommissionen godkender Keolis’ overtagelse af Busslink 

IP/02/1817 6.12.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem de japanske virksomheder 
Toray, Murata og Teijin
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IP/02/1825 9.12.2002 Kommissionen godkender fusion mellem Logica og CMG

IP/02/1881 13.12.2002 Kommissionen henviser den lokale undersøgelse af Leroy Merlins køb af Brico 
til Frankrig, Spanien og Portugal og giver en godkendelse for resten af EU

IP/02/1886 16.12.2002 Kommissionen godkender Bravidas køb af Obels afdelinger inden for 
elektricitet, ventilation og andre tekniske installationer

IP/02/1893 16.12.2002 Kommissionen godkender Carlyles overtagelse af tyske Edscha 

IP/02/1894 16.12.2002 Kommissionen godkender Celaneses overtagelse af Clariants 
emulsionsaktiviteter 

IP/02/1914 18.12.2002 Kommissionen godkender det britiske investeringsselskab Bain Capitals og den 
israelske virksomhed Dor Chemicals’ overtagelse af 
emballagematerialeproducenter 

IP/02/1935 19.12.2002 Kommissionen godkender E.ON’s overtagelse af nogle af TXU Europes aktiver

IP/02/1939 19.12.2002 Kommissionen godkender Interbrews overtagelse af det tyske bryggeri 
Brauergilde 

IP/02/1944 20.12.2002 Kommissionen godkender EnBW’s overtagelse af Kraftwerke Laufenburg 

IP/02/1945 20.12.2002 Kommissionen godkender Mascos overtagelse af den tyske producent af 
badeværelsesudstyr Hansgrohe

IP/02/1946 20.12.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem Linde og Komatsu

IP/02/1947 20.12.2002 Kommissionen godkender Cargills overtagelse af Associated Oil Packers 

IP/02/1948 20.12.2002 Kommissionen godkender to joint ventures mellem Linde og Sonatrach

IP/02/1949 20.12.2002 Kommissionen godkender det amerikanske investeringsselskab Bain Capitals 
overtagelse af en del af den franske kemikaliekoncern Rhodia 

IP/02/1957 23.12.2002 Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af det tyske joint venture 
mellem Daimler Chrysler og Deutsche Telekom inden for opkrævning af 
vejafgifter 

IP/02/1958 23.12.2002 Kommissionen godkender EADS’ overtagelse af enekontrollen med Astrium

IP/02/1959 23.12.2002 Kommissionen godkender Sonys og Philips’ overtagelse af Intertrust 

IP/02/1960 23.12.2002 Kommissionen godkender joint venture mellem de tyske virksomheder 
Brenntag og Biesterfeld inden for distribution af standardkemikalier 

IP/02/1961 23.12.2002 Kommissionen godkender Accors overtagelse af kontrolgivende andel af den 
tyske hotelkæde Dorint

IP/02/1962 23.12.2002 Kommissionen henviser fusionen mellem Electrabel og IEH til de belgiske 
konkurrencemyndigheder

IP/02/1963 23.12.2002 Electrabels og Energias overtagelse af Enels Interpower-kraftværk falder ikke 
ind under fusionsforordningen

Reference Dato Emne

IP/02/173 30.1.2002 Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser for delingen af Legrand og 
Schneider

IP/02/174 30.1.2002 Kommissionen træffer beslutning om afhændelse af Tetra Lavals aktiepost i 
Sidel

IP/02/288 21.2.2002 Europa-Kommissionen godkender Haniels overtagelse af Fels — Tyskland 
undersøger fortsat sagen

IP/02/530 9.4.2002 Kommissionen godkender Haniels overtagelse af Ytong efter tilsagn om 
afhændelser — Tyskland undersøger fortsat sagen 

IP/02/570 17.4.2002 Kommissionen godkender Bayers overtagelse af Aventis Crop Science på 
betingelse af selskabets afhændelse af en lang række aktiviteter
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2. Andet

E — Domme afsagt af Fællesskabets retsinstanser

Retten i Første Instans

IP/02/933 26.6.2002 Kommissionen godkender med tilbagevirkende kraft CVK-joint venturet 
mellem Haniel og Cementbouw efter omfattende tilsagn 

IP/02/1141 24.7.2002 Kommission giver grønt lys til Carnivals overtagelse af P&O Princess

IP/02/1905 17.12.2002 Kommissionen godkender EnBW’s og ENI’s fælles overtagelse af den 
regionale gasgrossist GVS efter tilsagn 

IP/02/1591 30.10.2002 EU og USA udsender retningslinjer for det bilaterale samarbejde i fusionssager 

IP/02/1856 11.12.2002 Kommissionen indleder omfattende reform af EU’s fusionskontrolsystem

IP/02/1952 20.12.2002 Kommissionen indbringer Førsteinstansrettens dom i Tetra Laval/Sidel-sagen 
for EF-Domstolen 

Sag Dato Parter Område

T-342/99 6.6.2002 Airtours mod Kommissionen Konkurrence

T-3/02_1 11.3.2002 Schlüsselverlag J.S. Moser mfl. mod 
Kommissionen

Konkurrence

T-310/01 22.10.2002 Schneider Electric mod Kommissionen Konkurrence

T-77/02 22.10.2002 Schneider Electric mod Kommissionen Konkurrence

T-5/02 25.10.2002 Tetra Laval mod Kommissionen Konkurrence

T-80/02 25.10.2002 Tetra Laval mod Kommissionen Konkurrence

T-251/00 20.11.2002 Lagardère SCA, Canal+ SA mod 
Kommissionen

Konkurrence
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III — STATSSTØTTE

A — Oversigt over sager

I denne oversigt rapporteres en række sager, som ikke er nævnt i årsberetningens første del, men som
fortjener en mere indgående beskrivelse ud over de sager, der er anført nedenfor.

1. Sektorstøtte

1.1. Skibsbygningsindustrien

Europa-Kommissionen besluttede den 5. juni at indrømme en fritagelse for reglerne for støtte til skibs-
bygningsindustrien og tillade en forlængelse af leveringsfristen for et krydstogtskib bygget på Meyer-
skibsværftet i Papenburg, Tyskland (65). Den generelle regel ifølge skibsbygningsforordningen er, at
skibsbygningskontrakter, der er undertegnet inden afskaffelsen af driftsstøtten i 2000, skal være endeligt
udført senest ved udgangen af 2003 for at komme i betragtning til sådan støtte, dvs. op til 9 % af
kontraktværdien. Der kan dog indrømmes en fritagelse, hvis en række strenge betingelser er opfyldt. På
grund af usædvanlige begivenheder og omstændigheder, som har forsinket leveringen af dette særlige
krydstogtskib, besluttede Kommissionen, at betingelserne er opfyldt, og godkendte en forlængelse af
leveringsfristen med nogle få måneder frem til den 28. maj 2004.

1.2. Stål

Kommissionen indledte en procedure mod en planlagt støtte til miljøformål, som skulle ydes til Ilva SpA,
Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA og Acciaerie Valbruna SpA. Kommissionen afsluttede proce-
duren ved at notere sig tilbagekaldelsen af anmeldelsen i sagerne vedrørende Duferdofin SpA (66) og
Acciaerie Valbruna SpA (67) og ved at godkende støtte i sagerne vedrørende Ilva SpA (68) og Acciaierie di
Sicilia SpA (69).

1.3. Motorkøretøjsindustrien

Den 3. april besluttede Kommissionen ikke at rejse indvendinger mod en regional investeringsstøtte til
Sevelnord SA (70). Sevelnord ejes i fællesskab af Fiat SpA og PSA Peugeot Citroën. Virksomheden
fremstiller både MPV’er og varevogne for moderselskaberne. Den relevante støtte beløber sig til
6,3 mio. EUR, som svarer til en støtteintensitet på 2,35 %. Projektet drejer sig om en omstilling af det
eksisterende produktionsanlæg på Sevelnords fabrik i Lieu St. Amand i Nord - Pas-de-Calais-regionen i
Frankrig. Formålet med omstillingen er at muliggøre produktionen af den nye MPV-model. Kommis-
sionen fandt, at støtten opfylder nødvendigheds- og proportionalitetskriterierne i rammebestemmelserne
for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien. Den besluttede derfor ikke at rejse indvendinger.

¥65∂ EFT C 238 af 3.10.2002.
¥66∂ C 9/2002, EFT C 251 af 18.10.2002.
¥67∂ C 12/2002, EFT C 251 af 18.10.2002.
¥68∂ C 10/2002, endnu ikke offentliggjort.
¥69∂ C 8/2002, endnu ikke offentliggjort.
¥70∂ N 185/2001, EFT C 127 af 29.5.2002.
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Den 8. maj godkendte Kommissionen delvis en regional investeringsstøtte til Ford Españas fabrik i Almusafes
(Valencia) (71) efter en tilbundsgående undersøgelse. Støtten gik til en investering på 334 mio. EUR til
produktion af en ny motor. Den tilbundsgående undersøgelse blev indledt i juni 2001 og førte til en
nedsættelse af den tilladelige støtte fra 15,74 mio. EUR til 11,11 mio. EUR eller 5,11 % af de støtteberet-
tigede omkostninger på 217 mio. EUR. Projektet finder sted i en region, der er anerkendt af Kommis-
sionen som berettiget til en regionalstøtte på op til 37 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger.

Den 5. juni godkendte Europa-Kommissionen en regional investeringsstøtte på 22 mio. EUR til fremstil-
lingen af diesel- og benzinmotorer på Renaults fabrik i Valladolid (Spain) (72). Efter en formel undersø-
gelsesprocedure, der blev indledt i november 2001, følte Kommissionen sig overbevist om, at reglerne i
Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien var blevet overholdt.
Kommissionen undersøgte projektets geografiske mobilitet og fandt, at Renault-koncernens fabrik i
Bursa i Tyrkiet kunne have klaret projektet, og at Renault derfor havde valget at gennemføre investe-
ringen på denne alternative fabrik. Kommissionen vurderede også en cost-benefit-analyse, der viser, at
ekstraomkostningerne ved at placere produktionen i Valladolid er højere end støtten til projektet.
Kommissionen konkluderede derfor, at reglerne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til
motorkøretøjsindustrien var blevet overholdt.

Den 18. september traf Kommissionen en positiv, betinget beslutning vedrørende en planlagt regional-
støtte til en investering foretaget af Vauxhall Motors Ltd (73) på fabrikken i Ellesmere Port i Cheshire (Det
Forenede Kongerige). Efter en undersøgelsesprocedure konkluderede Kommissionen, at den kunne
godkende de 10 mio. GBP (ca. 15,92 mio. EUR), som de britiske myndigheder havde til hensigt at yde i
regionalstøtte. Den britiske regering havde fremført det argument, at støtten var nødvendig for at
kompensere Vauxhall for de højere omkostninger, der var forbundet med at investere i Ellesmere Port i
stedet for i Belgien, som var den alternative investeringsplacering, bl.a. på grund af de højere udgifter til
medarbejderuddannelse. Kommissionen accepterede dette, men præciserede, at de britiske myndigheder
ikke måtte give yderligere uddannelsesstøtte til samme projekt under den særlige fællesskabsforordning
for uddannelsesstøtte.

Den 9. oktober besluttede Kommissionen at indlede en formel undersøgelse af den tyske regerings planer
om at yde en regionalstøtte på ca. 52 mio. EUR til en investering foretaget af DaimlerChysler AG (74) i
Berlin. Projektet drejer sig om produktion af en ny 6-cylindret dieselmotor og knastaksler til motorer og
vil blive gennemført på motorfabrikken i Berlin-Marienfelde, hvor DaimlerChrysler allerede i forvejen
fremstiller motorer og motordele. Den støtteberettigede investering beløber sig til ca. 188 mio. EUR.
Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt DaimlerChrysler alvorligt overvejede at investere i Cugir. Da der
ikke var nogen alternativ placering, kunne projektet ikke betragtes som mobilt, og støtten ville ikke være
nødvendig for at gennemføre projektet i Berlin. Kommissionen var ligeledes i tvivl om proportionaliteten
i støtten. Navnlig kunne den påståede ufordelagtige omkostningssammenligning for Berlin sammenlignet
med Cugir være lavere end, hvad der blev anmeldt til Kommissionen. Efter at Kommissionen indledte
undersøgelsesproceduren, trak Tyskland den 13. december 2002 anmeldelsen tilbage.

1.4. Elsektoren

I den britiske sag om en midlertidig afgift pålagt for at gøre visse transaktioner konkurrencedygtige efter
liberaliseringen af elektricitetsmarkedet var der tale om bundne omkostninger, som skyldtes af det private

¥71∂ N 838/2000, EFT C 219 af 4.8.2001.
¥72∂ N 839/2000, EFT C 33 af 6.2.2002.
¥73∂ C 4/2002, endnu ikke offentliggjort.
¥74∂ N 171/2002, endnu ikke offentliggjort.
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selskab Northern Ireland Electricity (75) som følge af forpligtelser indgået ved langtidsleveringskon-
trakter til priser, der var højere eller kunne være højere end markedsprisen. For at kompensere for de
ekstraudgifter, som derved opstod for virksomheden, indførte regeringen en afgift på slutforbrugerne,
som blev opkrævet af distributionsselskaberne, uden at der var noget organ, der centraliserede eller
omfordelte denne afgift.

Kommissionen anerkendte, at de midler, der her var tale om, er private midler, som kan rubriceres efter
domspraksis i sagen Preussen Elektra (76); som følge heraf udgør den pågældende ordning ikke en stats-
støtte.

Den belgiske sag, der ligeledes drejede sig om en overgangsordning for elektricitetsmarkedet (77), foran-
ledigede Kommissionen til i lyset af metoden for analyse af statsstøtte i tilknytning til bundne omkost-
ninger, der blev vedtaget af Kommissionen den 26. juli 2001, at præcisere de kriterier, som den agter at
lægge til grund for fastlæggelsen af de betingelser, hvorunder fritagelsen i traktatens artikel 87, stk. 3,
litra c), finder anvendelse på bundne omkostninger, der udgør en støtte.

Kommissionen har sondret mellem tre dele i ordningen: Den ene drejer sig om nedlukning af forsøgs-
atomanlæg, som elektricitetsproducenterne sammen med staten har været ansvarlige for siden 1990, seks
år inden direktivet blev vedtaget. Kommissionen fandt, at de kompensationer, som Electrabel og SPE har
fået tildelt, opfylder kriterierne i punkt 4.1.-4.3. i metoden.

Når det derimod drejer sig om pensionsordningerne for de ansatte i elektricitetssektoren, gav Kommis-
sionen udtryk for tvivl, som bl.a. byggede på, at de forpligtelser, der på dette punkt knyttede Electrabel
og SPE til deres ansatte, var for uspecifikke. Samtlige virksomheder, der hører under den kollektive
overenskomst for el- og gassektoren, herunder nye virksomheder på markedet, er nemlig underlagt de
samme forpligtelser.

Den tredje del af ordningen drejer sig om indsatsen for at fremme vedvarende energikilder og en rationel
energiudnyttelse, som finansieres gennem fastsættelse af en højere pris til slutforbrugeren end markeds-
prisen. Eftersom omstændighederne i denne sag var lig omstændighederne i den britiske sag, baserede
Kommissionen sig på den tidligere foretagne analyse og fandt under anvendelse af domspraksis i sagen
Preussen Elektra, at den pågældende del ikke udgør en støtte. Andre punkter bestyrkede Kommissionen i
sin tvivl, idet ordningen hverken synes at omfatte en tidsbegrænsning eller en variation i kompensationen
alt efter udviklingen i markedsprisen på elektricitet og de forventede produktivitetsgevinster i de berørte
virksomheder, således som det er anført i punkt 3.12, 4.2 og 4.5 i metoden.

Undersøgelsen af en græsk (78) sag om en ordning med kompensation for bundne omkostninger foranle-
digede Kommissionen til at fastslå, at den del af disse omkostninger, som var affødt af en langtidskon-
trakt for levering af elektricitet til lav pris til en aluminiumsfabrik ikke udgjorde en statsstøtte.
Kommissionen fandt, at de to øvrige dele af ordningen var i overensstemmelse med principperne i
ovennævnte metode og traktatforenelige.

Den ene af disse dele drejer sig om kompensation for bundne omkostninger knyttet til vandkraftværkers
ringe konkurrenceevne på et konkurrencebaseret marked; den anden drejer sig om selskabet PPC’s

¥75∂ N 661/1999, EFT C 113 af 14.5.2002.
¥76∂ Domstolens dom af 13.3.2001 i sag C-379/98.
¥77∂ C 31/2002 (ex N 149/2000).
¥78∂ N 133/2001, EFT C 9 af 15.1.2003.
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tilsagn efter anmodning fra den græske regering om at finansiere investeringer, der ligger uden for
selskabets normale aktivitetsområde, nemlig overrislingsanlæg.

1.5. Multisektorale rammebestemmelser

Den 9. april godkendte Kommissionen endelig tre fjerdedele af den foreslåede støtte til papirvirksom-
heden AG (79). Tyskland vil eventuelt subsidiere projektet med op til 26,25 % af de støtteberettigede
investeringsomkostninger på 153 mio. EUR, dvs. med et beløb på rundt regnet 40 mio. EUR, i stedet for
de oprindeligt anmeldte 35 % svarende til 54 mio. EUR. Projektet drejer sig om opførelse af en ny fabrik
til fremstilling af bølgepap i Brandenburg. Kommissionen indledte den formelle undersøgelsesprocedure
i oktober 2001, fordi den især stillede spørgsmålstegn ved, om det kunne udelukkes, at den pågældende
sektor var i relativ tilbagegang, og om hele antallet af indirekte job, som Tyskland hævdede blev skabt,
kunne tages i betragtning ved vurderingen af støttens forenelighed. Efter undersøgelsen nåede Kommis-
sionen til den konklusion, at sektoren rent faktisk var i relativ tilbagegang, og at ikke alle de job, der
hævdedes skabt, kunne tages i betragtning.

Den 2. oktober bemyndigede Kommissionen Tyskland til at yde et foreslået beløb på 37 mio. EUR i
investeringsstøtte til Rapid Eye AG, en mellemstor virksomhed med base i den østtyske region
Brandenburg (80), til udvikling og oprettelse af en ny type satellitbaseret geografisk informationstjeneste
til brugere i landbruget og inden for kartografi. Støtten skulle føre til skabelse af 139 direkte job og ville
ikke få nogen negativ indvirkning på konkurrencen. Den samlede foreslåede støtteintensitet androg 30 %
baseret på støtteberettigede investeringsomkostninger på 123 mio. EUR. Den holdt sig således under det
loft på 35 % af den tilladte støtte i henhold til de multisektorale rammebestemmelser til dette projekt.

Den 2. oktober besluttede Kommissionen endvidere ikke at rejse indvendinger mod et nyt investerings-
projekt gennemført af Fibre Ottiche Sud i Battipaglia (81), Campania, et støttet område i det sydlige
Italien. Den foreslåede støtte beløber sig til 74,5 mio. EUR ud af et samlet beløb på 167,394 mio. EUR i
støtteberettigede omkostninger. Projektet tager sigte på at udvide kapaciteten i en eksisterende fabrik, der
fremstiller optiske fibre til telekommunikation. Kommissionen beregnede, at den højest tilladte støtte til
projektet var 28 % nettosubventionsækvivalent. Eftersom den foreslåede støtteintensitet i dette tilfælde
var lige med maksimumsgrænsen, besluttede Kommissionen at betragte den anmeldte støtte som
forenelig med traktatens regler. Ved vurderingen af støttens forenelighed tog Kommissionen særligt
hensyn til, at projektet vil skabe 311 direkte job og 108 indirekte job.

Den 16. oktober bemyndigede Europa-Kommissionen Tyskland til at yde et foreslået beløb på
25 mio. EUR i investeringsstøtte til Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (82) som en hjælp til at bygge
et nyt anlæg til produktion af MDF-plade i Baruth, Brandenburg. Den samlede foreslåede støtteintensitet
beløb sig til 35 % baseret på støtteberettigede investeringsomkostninger på 73 mio. EUR. Ifølge Tyskland
ville projektet føre til skabelse af 130 direkte job og yderligere 100 job i regionen. Kommissionen
konkluderede, at markedet for MDF-plade ikke er i tilbagegang, og at projektet ventes at få en gunstig
virkning på den regionale økonomi. I overensstemmelse med de multisektorale rammebestemmelser
fandt Kommissionen, at støtten på op til 35 % af investeringsomkostningerne i dette tilfælde ville være
forenelige med EU-reglerne.

¥79∂ C 72/2001, EFT L 296 af 30.10.2002.
¥80∂ N 416/2002, EFT C 327 af 28.12.2002.
¥81∂ N 421/2002, EFT C 327 af 28.12.2002.
¥82∂ N 361/2002, EFT C 15 af 22.1.2003.
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1.6. Fiskeri

Europa-Kommissionen har godkendt fire støtteordninger, der tager sigte på at kompensere italienske
fiskere, som midlertidigt har måttet indstille deres fiskeaktiviteter i 2000, 2001 og 2002. To af ordnin-
gerne blev gjort til genstand for en formel undersøgelsesprocedure fra Kommissionens side. Den første
vedrørte støtte til fiskere og skaldyrsproducenter, der var berørt af forekomsten af planteslim i Adriater-
havet i 2000. Den anden vedrørte en teknisk indstilling af fiskeaktiviteterne for at beskytte fiskebestandene i
Det Tyrrhenske Hav og Det Ioniske Hav, også i 2000. De beløb sig til henholdsvis 29,1 mio. EUR i Adria-
terhavet og 1,5 mio. EUR i Det Tyrrhenske Hav og Det Ioniske Hav. De to øvrige støtteordninger, som
var blevet indført inden for rammerne af en plan for beskyttelse af vandressourcerne, drejede sig om en
midlertid indstilling af fiskeaktiviteterne i 2001 og 2002 for at give fiskebestandene mulighed for at
vokse. De to ordninger beløb sig til i alt 13,9 mio. EUR i 2000 og 10 mio. EUR i 2002. Efter Kommissi-
onens opfattelse er disse fire støtteordninger forenelige med reglerne for det indre marked.

Europa-Kommissionen har besluttet, at støtteordninger til tolv italienske regioner til forskellige projekter
i fiskerisektoren er forenelige med statsstøttereglerne. Støtten, som beløber sig til i alt 55,24 mio. EUR i
perioden 2000-2006, udgør Italiens finansielle bidrag, som ifølge samfinansieringsprincippet kræves for
tildeling af støtte fra EU’s Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet. Dette finansielle instrument
finansierer støtteberettigede projekter op til et beløb af 39,88 mio. EUR. Projekter, der kan komme i
betragtning til denne finansielle støtte, er foranstaltninger til beskyttelse af fiskebestandene, akvakultur,
forbedring af havnefaciliteter, forarbejdning og afsætning af fiskeriprodukter, foranstaltninger til fordel
for mindre fiskerfartøjer og forskellige foranstaltninger fra erhvervets side til at forbedre dets situation.

1.7. Transport

Olympic Airways

Kommissionen har siden 1994 fulgt dette luftfartsselskabs situation. Den har således ved tre lejligheder
indledt den formelle undersøgelsesprocedure, nemlig i 1994, i 1996 og den 6. marts 2002, og har henledt
de græske myndigheders opmærksomhed på det forhold, at Olympic Airways ikke formåede at opfylde
målsætningerne i sin omstruktureringsplan, som var forudsætningen for, at støtten til selskabet var
forenelig med konkurrencereglerne. På grundlag af Kommissionens beslutning fra 1998 (som var en
bekræftelse af en tidligere beslutning fra 1994) har Olympic Airways modtaget en omstrukturerings-
støtte, der var underlagt 24 forskellige betingelser vedrørende indførelsen af et edb-styringssystem, regel-
mæssig forelæggelse af rapporter, hvoraf det fremgik, at disse betingelser var overholdt, og reel
gennemførelse af omstruktureringsplanen. Omstruktureringsplanen for perioden 1998-2002 skulle gøre
det muligt for Olympic Airways igen at blive rentabelt fra 2000 takket være en skærpet indsats for at
styre omkostningerne og øge produktiviteten.

Kommissionen kunne i sin beslutning af 11. december 2002 (83) konstatere, at omstruktureringsplanen
ikke var gennemført, og især at selskabets overlevelse på ingen måde var sikret på kort eller mellemlang
sigt. Dernæst ydede Grækenland i strid med en anden af forpligtelserne i forbindelse med godkendelsen
af støtten i 1998 en yderligere støtte til Olympic Airways. Kommissionen har konstateret, at Olympic
Airways fik præferencebehandling, og har derfor bedt Grækenland om at kræve den støtte, der er udbetalt
efter den 14. august 1998, tilbagebetalt.

¥83∂ Kommissionens beslutning af 11.12.2002, sag C 19/2002 (ex NN 133/2000), EFT C 98 af 23.4.2002, s. 8.
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Denne beslutning repræsenterer et af de sjældne tilfælde af omstruktureringsstøtte, hvor Kommissionen
har måttet konstatere, at dens beslutning ikke er blevet bragt i anvendelse, og har bedt om tilbagebetaling
af den uforenelige og ulovlige støtte. I tilgift besluttede Kommissionen den 23. april 2003 at give sine
tjenestegrene besked om at indbringe denne sag for Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk.
2, andet afsnit, og artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 med baggrund i den
græske regerings manglende overholdelse af sin beslutning af 11. december 2002, som anmodede
Grækenland om at sørge for, at den ulovlige støtte blev tilbagebetalt.

Londons undergrundsbane

Kommissionen fandt, at de arrangementer til et samlet beløb på 42 mia. EUR, som den britiske regering
agter at iværksætte for at renovere og forbedre Londons undergrundsbane via et offentligt-privat
partnerskab (84), bl.a. kompensationen, som skal betales til infrastrukturselskaberne, ikke udgør en stats-
støtte. Til dette formål er London Underground blevet opdelt i to virksomhedsgrupper: et driftsselskab,
London Underground Limited (LUL), som skal vedblive at være offentligt ejet og være ansvarlig for
leveringen af tjenesteydelser til offentligheden, især passagertransport, og en anden gruppe af tre private
infrastrukturselskaber (Infracos), som skal levere tjenesteydelser på kontraktbasis til London Under-
ground igennem 30 år. De skal vedligeholde, forbedre og modernisere undergrundsbanens infrastruktur
for hver af de tre grupper af undergrundslinjer, som Londons undergrundsbane er blevet opdelt i.

Den offentlige sektor vil fortsætte med at være ejer af de dele af netværket, der udgøres af fast ejendom.
Som kompensation for deres forpligtelser under det offentlige-private partnerskab vil Infracos fra
London Underground Limited modtage regelmæssige betalinger hver fjerde uge, som vil blive stillet til
disposition af det offentlige driftsselskab igennem hele tjenesteydelseskontrakternes levetid. Kommis-
sionen fandt, at denne kompensation reelt er resultatet af en konkurrencebaseret udbudsproces, der
fjerner enhver mulig fordel, der måtte være uforenelig med statsstøttereglerne.

Denne sag er en af de usædvanlige, nyligt vedtagne sager, hvor Kommissionen på grundlag af en
offentlig udbudsprocedure efter forhandling er nået til den konklusion, at der ikke er blevet ydet stats-
støtte. Kommissionen lagde især vægt på, at den pris, der skulle betales til infrastrukturselskaberne, var
en rimelig markedspris, selv om der var sket ændringer efter den endelige udvælgelse blandt tilbudsgi-
verne og under forhandlingen. For det første var ændringerne af et omfang, der er acceptabelt efter EU-
reglerne, og de var ikke af væsentlig karakter, hverken individuelt eller kollektivt, således at de ville have
tiltrukket potentielle tilbudsgivere, som ikke overvejede at afgive bud efter offentliggørelsen af de oprin-
delige bekendtgørelser i EFT. For det andet var det også Kommissionens forståelse, at de foretrukne
tilbudsgivere gav bedst valuta for pengene i lyset af de ændringer, der blev foretaget efter udvælgelsen
blandt tilbudsgiverne. Fra et økonomisk synspunkt fandt Kommissionen, at ændringerne i kontrakt-
værdien i praksis blot var ensbetydende med en rimelig stigning.

Endelig skønnede Kommissionen, at risikoen for, at der skulle snige sig en overkompensation ind i løbet
af kontraktens løbetid (30 år), er kraftigt formindsket, for ikke at sige bortelimineret, på grund af de
forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der blev undersøgt, og de kommercielle incitamenter.

¥84∂ Kommissionens beslutning af 2.10.2002, sag N 264/2002, EFT C 309 af 12.12.2002.
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2. Horisontal støtte

2.1. Skattemæssig støtte

Kommissionen har afsluttet den procedure, der blev indledt den 11. juli 2001 mod den spanske ordning
til fordel for de berørte koordinationscentre i Vizcaya (85), med en negativ beslutning uden dog at ledsage
beslutningen af et påbud om tilbagebetaling af den allerede finansierede støtte. Hvad sidstnævnte punkt
angår, erkendte Kommissionen, at de spanske myndigheder i betragtning af lighederne mellem den
lovgivning, der gælder for koordinationscentrene i Vizcaya, og den lovgivning, der gælder for de belgiske
koordinationscentre, havde legitim grund til at tro, at den baskiske ordning ikke indeholdt noget støtte-
element. Kommissionen vedtog nemlig i 1984 en beslutning til støtte herfor vedrørende den belgiske
ordning.

Hvad sagens substans angår, fremgår det af Kommissionens undersøgelse, at koordinationscentrene i
Vizcaya giver de under ordningen støtteberettigede virksomheder en skattefordel, idet man ved bereg-
ningen af deres beskatningsgrundlag fratrækker omkostningerne i forbindelse med finansiering af deres
transaktioner. Eftersom en af betingelserne for, at virksomhederne kan komme i betragtning til støtte,
oven i købet er en forpligtelse til, at 25 % af deres omsætning hidrører fra eksport, fandt Kommissionen i
den foreliggende sag, at ordningens virkning på handelen styrkede dens selektivitet.

Europa-Kommissionen har afsluttet den formelle undersøgelsesprocedure vedrørende en præferenceskat-
teordning for captiveforsikringsselskaber på Ålandsøerne (Finland) (86). Kommissionen konkluderede, at
en 10 % nedsættelse i selskabsskatten, som blev ydet til denne type selskaber på Ålandsøerne, udgjorde
en statsstøtte. Captiveforsikringsselskaber er selskaber, som alene har til opgave at forsikre risici i selska-
berne i den koncern, de tilhører. Ordningen kan ikke betragtes som en generel skatteforanstaltning, fordi
den i praksis, selv om den ikke er begrænset til bestemte erhvervssektorer, kun kan gælde i koncerner, der
er store nok til at oprette et captiveforsikringsselskab. Kommissionen mente desuden, at præferenceskat-
teordningen generelt set ikke er begrundet i koncerninterne aktiviteter. Eftersom ordningen aldrig har
været benyttet, er der ingen støtte at tilbagebetale.

Kommissionen har givet grønt lys for finansieringen af en ny skattestøtteordning til fordel for placering
af jobskabende erhvervsaktiviteter i det toldfrie område Madeira (87). I lyset af deres formål, som er at
overvinde regionen Madeiras permanente strukturelle handicap i form af dens store geografiske afstand
fra de økonomiske centre på kontinentet, udgør de støtteforanstaltninger, der var genstand for undersø-
gelsen, en driftsstøtte.

Kommissionen fandt, at eftersom der var tale om en sådan type støtte, blev de restriktive betingelser, der
er fastsat i retningslinjerne for regionalstøtte, opvejet af det forhold, at Madeira kan komme i betragtning
til fritagelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a); den godkendte derfor ordningen. Denne positive
beslutning ledsages af præciseringer, der tager sigte på at udelukke virksomheder, som udøver aktiviteter,
som ikke har nogen reel indvirkning på den regionale udvikling, f.eks. koordinations-, betalings- og
distributionscentre, fra anvendelsesområdet.

Regionen Azorerne (Portugal) har i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til den portugisiske
forfatning indført en skatteordning til fordel for erhvervsvirksomheder, der opererer på dens område (88).

¥85∂ C 48/2001 (ex NN 43/2000), endnu ikke offentliggjort.
¥86∂ C 55/2001, EFT L 329 af 31.12.2002.
¥87∂ NN 222/A/2002.
¥88∂ C 35/02, endnu ikke offentliggjort.
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Kommissionen har undersøgt ordningen på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt
sigte (89) og fandt, at de planlagte nedsatte skattesatser udgjorde en driftsstøtte. Eftersom den er til fordel
for en region i den yderste periferi, vil støtten kunne falde ind under fritagelsen i artikel 87, stk. 3, litra a)
eller b), forudsat at den medvirker til at opveje ekstraudgifterne i forbindelse med at udøve lokal
erhvervsvirksomhed.

Da det ikke syntes godtgjort, at dette var tilfældet, især hvad angår placeringen af serviceaktiviteter, som
på det nærmeste ikke berøres af regionale handicap, besluttede Kommissionen i april at indlede den
kontradiktoriske procedure over for ordningen. Den fandt, at i betragtning af den territoriale selektivitet,
den byggede på, udgør skatteordningen til fordel for Azorerne med udgangspunkt i en fritagelse en stats-
støtte med regionalt sigte snarere end en generel foranstaltning, og kontrollerede som følge heraf, om
støttens størrelse stod i et rimeligt forhold til de ekstraudgifter, som den tager sigte på at opveje. Den
afsluttede sin undersøgelse i december med vedtagelsen af en betinget positiv beslutning i medfør af
artikel 87, stk. 3, litra a), på betingelse af, at virksomheder, der udøver finansieringsvirksomhed eller
koncerninterne serviceydelser, udelukkes fra at komme i betragtning til ordningen. Da der ulovligt var
ydet skattefordele til sådanne virksomheder, var Kommissionens beslutning ledsaget af et påbud om
tilbagebetaling af den støtte, der svarede til disse fordele.

2.2. Miljøbeskyttelse og energibesparelser

Kommissionen har også indledt en procedure mod en miljøstøtte, der var planlagt ydet til Sollac SA i
Frankrig (90). Senere afsluttede Kommissionen proceduren, da den havde noteret, at anmeldelsen var
blevet trukket tilbage.

En række klager har foranlediget Kommissionen til at undersøge visse punkter i den af den tyske (91)
regering indførte ordning til fremme af vedvarende energikilder ved at opmuntre elværkerne til at
fremstille elektricitet fra vedvarende energikilder. Ifølge ordningen skal eldistributionsselskaberne slutte
»grønne« elværker til deres elektricitetsnet. Tilslutningsforpligtelsen suppleres af en forpligtelse til at
købe elektricitet til en minimumspris, der er højere end markedsprisen for elektricitet.

Kommissionen fandt i modsætning til påstandene fra klagernes side, at ordningen ikke indeholdt noget
støtteelement. Den giver ganske vist en økonomisk fordel til virksomheder, der fremstiller elektricitet på
basis af vedvarende energikilder, men denne fordel finansieres ikke af statslige midler. Det har ingen
betydning, at købsforpligtelsen til en på forhånd fastsat pris pålægges eldistributionsselskaberne, hvoraf
nogle er statslige selskaber, idet alle eldistributionsselskaber uanset retlig status er underlagt den samme
forpligtelse. Den foreliggende sag er dermed første gang, domspraksis i sagen Preussen Elektra (92)
bringes i anvendelse i forhold til offentlige virksomheder.

Kommissionen beslutning vedrørende den statslige belgiske støtteordning til fordel for vedvarende
energikilder (93) udgør endnu en sag, hvor domspraksis i sagen Preussen Elektra bringes i anvendelse,
nemlig den, at en ordning, der pålægger en virksomhed en købsforpligtelse til en på forhånd fastsat pris,
ikke udgør en statsstøtte, fordi den ikke indebærer overførsel af midler, der har karakter af statslige
midler.

¥89∂ N 222/A/2002.
¥90∂ C 27/2002, EFT C 262 af 29.10.2002.
¥91∂ NN 27/2000, EFT C 164 af 10.7.2002.
¥92∂ Domstolens dom af 13.3.2001 i sag C-379/98.
¥93∂ N 114/2002, EFT C 309 af 12.12.2002.
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I den foreliggende sag undersøgte Kommissionen de to elementer i den ordning, de belgiske myndig-
heder havde anmeldt, og som har til formål at fremme elproduktion på basis af vedvarende energikilder.
Det ene element drejer sig om oprettelse på statslig plan af en ordning for tildeling af grønne attester, der
attesterer, hvor meget elektricitet på basis af vedvarende offshore-energikilder hver enkelt elproducent
hvert år fremstiller. Det andet element supplerer det første, idet det pålægger forvaltningsselskabet for det
statslige eldistributionsnet, selskabet ESO, at købe de grønne attester fra alle de producenter af elektri-
citet på basis af vedvarende energikilder, som anmoder herom, til en af staten fastsat pris. Kommissionen
konkluderede, at ordningen ikke var baseret på nogen overførsel af statslige midler, og at den som følge
heraf ikke indeholdt noget statsstøtteelement i traktatens forstand.

Kommissionen har truffet beslutning i sagen om videreførelsen af skattereformen til fordel for miljøbe-
skyttelse i Tyskland (94). Beslutningen bemyndiger den tyske regering til at forlænge en støtteordning,
som siden 1999 har været i kraft til fordel for en bred vifte af virksomheder i form af skattelettelser,
primært på mineralolier, som benyttes som brændsel eller som brændstof, og på elektricitet. Kommis-
sionen støttede sig på rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (95), især bestemmelserne
i punkt E.3.2., der gælder for driftsstøtte, som grundlag for sin positive vurdering af såvel den allerede
eksisterende støtte som den nye støtte, der indføres ved den anmeldte ordning.

I sin undersøgelse af de skattelettelser, der specifikt ydes til virksomheder, der er storforbrugere af energi,
tog Kommissionen hensyn til bestemmelserne i den frivillige aftale, ved hvilken den tyske regering og
den tyske industri med det formål at lægge loft over emissionerne af CO2 har fastsat et specificeret
emissionsmål frem til år 2012. Aftalen sikrer en løbende evaluering af emissionerne, og i samme øjeblik
det skulle vise sig, at resultaterne i 2004 ikke giver mulighed for at forvente, at det fastsatte mål kan
opfyldes, vil den tyske regering bringe skattelettelsen til ophør. Kommissionens positive beslutning er
som følge heraf tidsbegrænset og betinget vedrørende dette punkt; den vil eventuelt tage situationen op til
fornyet overvejelse i 2005, efter at de tyske myndigheder har indgivet en ny støtteanmeldelse i form af en
skattelettelse, der er tilpasset situationens udvikling.

Kommissionen har godkendt en nederlandsk (96) støtteordning i form af en afgiftslempelse ydet af den
nederlandske regering med det formål at sikre optimal udnyttelse af de eksisterende kollektive rensnings-
anlæg, hvilket forudsætter, at driftsomkostningerne for hvert anlæg deles mellem de forskellige økono-
miske aktører i det givne geografiske område efter traktatens princip om, at forureneren betaler.
Afgiftslempelsen tager sigte på at overbevise de store virksomheder om at afstå fra at for-behandle
spildevand, som er nødvendigt for udøvelsen af deres aktivitet. Lempelsen må ikke udgøre mere end
50 % af afgiften, og den må endvidere ikke være større end forskellen mellem hele afgiften og virksom-
hedens egne udgifter til spildevandsrensning.

Kommissionen fandt, at den undersøgte støtte er en driftsstøtte i form af en afgiftslempelse; den
godkendte den med henvisning til punkt E.3.2. i rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyt-
telse, nærmere betegnet punkt 51.2 om eksisterende afgifter.

2.3. Rednings- og omstruktureringsstøtte

Den 2. oktober erklærede Kommissionen en statsstøtte til et beløb af ca. 1 mio. EUR til omstrukturering,
som Tyskland havde ydet til Technische Glaswerke Ilmenau (TGI) (97), for uforenelig med fællesmar-

¥94∂ N 449/2001, EFT C 137 af 8.6.2002.
¥95∂ EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
¥96∂ N 157/2002. 
¥97∂ C 19/2000, EFT L 62 af 9.3.2002.
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kedet. TGI fremstiller specialglas og er beliggende i den østlige tyske delstat Thüringen. TGI løb ind i
alvorlige vanskeligheder i slutningen af 1997. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
(BvS), delstaten Thüringen og virksomhedens ejer havde derfor taget et fælles initiativ for igen at gøre
virksomheden rentabel. Som led i dette fælles initiativ indvilligede BvS i at frafalde 2 045 000 EUR af
købsprisen. En bankgaranti på restkøbsprisen på 0,92 mio. EUR blev konverteret til et lavtstående
realkreditlån. Derudover blev der angiveligt ydet et lån på 1 020 000 EUR af Thüringer Aufbaubank
under en godkendt støtteordning. I juli 2001 indledte Kommissionen en formel undersøgelsesprocedure
vedrørende værdipapirombytningen og det lån, der angiveligt blev ydet under en godkendt støtteordning.
Frafaldet i købsprisen var underlagt en særlig procedure, og en endelig negativ beslutning blev truffet den
12. juni 2001. Kommissionen konkluderede til slut, at værdipapirombytningen udgjorde en støtte, og at
lånet ikke var dækket af det program, som det angiveligt var blevet ydet på basis af. Begge foranstalt-
ninger skulle således vurderes på grundlag af rammebestemmelserne om statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder. Kommissionen fandt, at betingelserne i rammebestemmel-
serne ikke var opfyldt. Navnlig var omstruktureringsplanen ikke baseret på realistiske forudsætninger, og
der måtte herske tvivl om, hvorvidt den ville sikre virksomhedens rentabilitet på lang sigt. Desuden
ydede ingen privat investor noget væsentligt bidrag til omstruktureringen, hvilket betød, at betingelsen
om proportionalitet i støtten ikke var opfyldt.

3. Støtte gennem akkumulering af gæld med betaling af skatter og bidrag til social 
sikring

Ved en beslutning af 30. oktober gav Kommissionen Spanien besked om at søge en uforenelig støtte
tilbagebetalt fra Refractarios Especiales S.A (98). Støtten består i en utilstrækkelig indsats fra en
løngarantifonds (FOGASA) side for at sikre betaling af en gæld, som opstod i forbindelse med en
omstruktureringstransaktion i begyndelsen af 1990’erne. En privat kreditor i samme situation ville
have gjort en større indsats end FOGASA og ville have forlangt tilstrækkelig garanti til sikring af
sine fordringer. Støtten var ikke forenelig med rammebestemmelserne om statsstøtte til redning og
omstrukturering af kriseramte virksomheder eller andre rammebestemmelser. Refractarios havde
også gæld til de sociale sikringsmyndigheder og skattemyndighederne. Kommissionen vurderede
disse myndigheders indsats for at søge gælden indfriet, men konkluderede, at gælden ikke indeholdt
en statsstøtte.

B — Ny lovgivning og nye meddelelser vedtaget eller foreslået 
af Kommissionen

¥98∂ C 3/2002 (Ex NN 160/2001).

1 Meddelelse fra Kommissionen om multisektorale 
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter 

EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8

2 Kommissionens meddelelse om forlængelse af EF-
rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling 
indtil udgangen af 2005

EFT C 111 af 8.5.2002

3 Kommissionens forordning om gruppefritagelse for statsstøtte til 
beskæftigelse

EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3

4 Meddelelse fra Kommissionen om visse aspekter ved behandlingen 
af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb

EFT C 152 af 26.6.2002
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C — Statsstøtte i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri- og kulsektoren

1. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at 
have indledt undersøgelsesproceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, eller efter 
artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF

Østrig

Belgien 

5 Meddelelse fra Kommissionen om støtte til redning og 
omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien

EFT C 70 af 19.3.2002

6 Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte 
til kulindustrien efter EKSF-traktatens udløb

EFT L 205 af 2.8.2002

7 Nye rammebestemmelser for statsstøtte til omkostningerne ved 
bortskaffelse af slagteriaffald og døde dyr samt ved testning for 
transmissible spongiforme encephalopatier

EFT C 324 af 24.12.2002

8 Meddelelse fra Kommissionen om konsekvenserne af attentaterne i 
USA (forlængelse til den 31. oktober)

KOM(2002) 320 endelig

9 Kommissionens bekendtgørelse om gældende reference- og 
kalkulationsrentesatser pr. 1. januar 2002

EFT C 21 af 24.1.2002

N 689/2000 15.1.2002 Program til fordel for turismen i Burgenland EFT C 98 af 23.4.2002

N 850/2001 20.2.2002 Retningslinjer for miljøbeskyttelse i Oberösterreich EFT C 88 af 12.4.2002

N 860/2001 27.2.2002 Saneringsprojekt for Mutterer Alm EFT C 150 af 22.6.2002

NN 165/2001 22.5.2002 Energiafgiftslempelse EFT C 164 af 10.7.2002

N 9/2002 31.5.2002 Østrigske retningslinjer for 2002 for udbedring af gamle 
miljøskader

EFT C 164 af 10.7.2002

N 105/2002 2.7.2002 Innovationsprogram — Wien EFT C 238 af 3.10.2002

N 326/2002 23.9.2002 Retningslinjer for forskningsprogrammet om genomet 
GEN-AU 

N 811/2001 23.9.2002 Østrigske retningslinjer for 2002 for 
spildevandsforanstaltninger inden for industrien 

EFT C 9 af 15.1.2003

N 285/2002 17.12.2002 Turismefremmeprogram

N 548/2001 13.2.2002 Støtte til lokale tv-stationer i det fransktalende område EFT C 150 af 22.6.2002

N 714/2000 25.2.2002 Investeringsstøtte til mellemstore virksomheder (Vlaams 
expansiedecreet van 15.12.1993)

EFT C 98 af 23.4.2002

N 711/2000 8.4.2002 Støtteordning til små virksomheder EFT C 146 af 19.6.2002

C 31/2002
(ex N 149/2000)

24.4.2002 Overgangsordning på elmarkedet EFT C 222 af 18.9.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Lov om beskæftigelsesfremme EFT C 164 af 10.7.2002

N 543/2000 19.6.2002 Aftrapning af støtte under mål 1 — finansieringsteknik EFT C 310 af 13.12.2002

N 14/2002 2.8.2002 Den belgiske stats støtteordning til fremme af vedvarende 
energiformer 

EFT C 309 af 12.12.2002

N 415 b/2001 18.9.2002 Forslag til forordning om fremme af grøn el — 
produktionsstøtte

EFT C 292 af 27.11.2002

N 498/2002 30.10.2002 Virksomheder for indslusning på arbejdsmarkedet

NN 92/2000 30.10.2002 Uddannelsesstøtte (omskolingspræmie) EFT C 33 af 13.2.2002

N 681/2002 27.11.2002 Støtte til audiovisuel produktion i det nederlandsktalende 
område
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Danmark

Finland 

Frankrig

NN 30a/2001 3.4.2002 Spildevandsafgift — celluloseproduktion EFT C 292 af 27.11.2002

NN 30b/2001 3.4.2002 Produktion af organisk pigment EFT C 292 af 27.11.2002

NN 30c/2001 3.4.2002 Spildevandsafgift — vitaminfremstilling EFT C 292 af 27.11.2002

NN 10/2002 3.4.2002 Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet EFT C 146 af 19.6.2002

NN 99/2002 19.6.2002 Forlængelse af leveringsfristerne for to skibe EFT C 262 af 29.10.2002

NN 26/2002 11.12.2002 Det danske erhvervsstipendium på doktorniveau EUT C 104 af 30.4.2003

N 540/2002 20.12.2002 Energiafgiftsordning — ændringer i proceslisten EUT C 78 af 1.4.2003

N 862/2001 14.2.2002 Ændring af loven om tilskud til regional transport EFT C 100 af 25.4.2002

N 76/2002 27.2.2002 GMP-center for biovirksomheder EFT C 113 af 14.5.2002

N 770/2001 12.3.2002 Støtte til et komposteringsanlæg i Åland EFT C 98 af 23.4.2002

N 75/2002 21.6.2002 Ændring af støtteordningen til energisektoren EFT C 271 af 7.11.2002

NN 75/2002 1.8.2002 Støtte til energiintensive virksomheder EFT C 309 af 12.12.2002

N 468/2002 13.11.2002 Forlængelse af leveringsfristen på tre år for et skib EFT C 15 af 22.1.2003

N 469/2002 15.11.2002 Støtte til flishugning af energitræ EUT C 59 af 14.3.2003

N 74a/2002 11.12.2002 Støtte til energiintensive virksomheder EUT C 104 af 30.4.2003

N 234/2001 27.2.2002 Støtte til forskning og udvikling i virksomheden SNECMA EFT C 133 af 5.6.2002

N 702a/2001 12.3.2002 Enkeltsager i forbindelse med ordningen Medea+ (T 201, T 301 
og T 304)

EFT C 133 af 5.6.2002

N 185/2001 3.4.2002 Sevelnord EFT C 127 af 29.5.2002

NN 151/2001 3.4.2002 AfD’s finansiering af virksomheder i FOD EFT C 127 af 29.5.2002

N 493/2001 2.5.2002 Ændring af ADEME-støtteordningen vedrørende rationel 
energiudnyttelse

EFT C 175 af 23.7.2002

N 241/2002 2.5.2002 Ordning til fordel for virksomheder, der har lidt skade ved 
industrikatastrofen i Toulouse

EFT C 170 af 16.7.2002

N 310/2000 5.6.2002 Réunion 2000-2006 — køb af virksomhedsandele EFT C 9 af 15.1.2003

N 37/2002 21.6.2002 Ændring af ADEME-støtteordningen EFT C 238 af 3.10.2002

N 117a/2001 3.7.2002 Ændring af ADEME-støtteordningerne — forvaltning af 
vedvarende energi

EFT C 238 af 3.10.2002

N 783/2001 8.7.2002 SODIV EFT C 252 af 19.10.2002

N 179/2002 17.7.2002 Afgiftsnedsættelse for traditionel rom EFT C 252 af 19.10.2002

N 117b/2001 2.8.2002 Ændring af ADEME-ordningen med støtte til forvaltning af 
kommunalt affald 

EFT C 292 af 27.11.2002

N 702b/2001 2.8.2002 Enkeltstående tilfælde af statsstøtte inden for rammerne af 
Medea+ 

EFT C 292 af 27.11.2002

N 163/2002 18.9.2002 Skattelignende afgift — finansiering af Bureau National 
interprofessionel du Cognac

EFT C 310 af 12.12.2002

N 393b/2001 14.10.2002 Udvidelse af den midlertidige ordning for støtte til 
virksomheder, som rammes af ugunstige vejrforhold og 
olieforureningskatastrofer

EFT C 18 af 25.1.2003

N 186/2002 28.10.2002 Støtte til transport af produkter fra Martinique EUT C 34 af 13.2.2003

N 517/2001 28.10.2002 Skattefritagelse efter godkendelse for overskud ved skabelse af 
ny erhvervsaktivitet i de oversøiske departementer

EUT C 58 af 13.3.2003

N 207/2002 30.10.2002 Individuel sag Medea+A 302 EUT C 34 af 13.2.2003

N 13/2001 30.10.2002 Skattelettelser til investeringer på Korsika EFT C 18 af 25.1.2003

N 422/2002 15.11.2002 Støtte til opbygning af midler til lån på lempelige vilkår EUT C 58 af 13.3.2003

N 423/2002 25.11.2002 Udstyring og modernisering af traditionsprægede bygninger EUT C 58 af 13.3.2003

NN 86/2002 16.12.2002 Udvidelse af den midlertidige ordning til støtte for 
virksomheder, der rammes af ugunstige vejrforhold og 
forureningskatastofer (NN 62/2000)

EUT C 127 af 29.5.2003
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Tyskland

N 557/2001 15.1.2002 Ordning i delstaten Thüringen til fordel for 
forskningsinstitutioner

EFT C 45 af 19.2.2002

N 262/2001 21.1.2002 Innovative arbejdsprocesser EFT C 98 af 23.4.2002

N 705/2001 21.1.2002 F&U-program — Tyskland EFT C 127 af 29.5.2002

N 837/2001 22.1.2002 Fremme af Telematic Saxony EFT C 130 af 1.6.2002

N 349/2001 30.1.2002 Konsoliderings- og vækstfond, Sachsen EFT C 62 af 9.3.2002

N 694/2001 12.2.2002 Tysk forbundsrammeprogram for F&U inden for optiske 
teknologier

EFT C 98 af 23.4.2002

N 692/2001 13.2.2002 157 nm-litografi EFT C 127 af 29.5.2002

N 449/2001 13.2.2002 Økologisk skattereform EFT C 137 af 8.6.2002

N 725/2001 12.3.2002 Individuel støtte til F&U til selskabet Peene-Werft GmbH EFT C 98 af 23.4.2002

N 628/2001 19.3.2002 Fremme af vedvarende energikilder (Rheinland-Pfalz) EFT C 100 af 25.4.2002

N 754/2001 26.3.2002 Internetforskning EFT C 127 af 29.95.2002

N 709/2001 9.4.2002 F&U inden for rammerne af rumprogram EFT C 127 af 29.5.2002

N 825/2001 17.4.2002 Innovationsassistenter Rheinland-Pfalz EFT C 127 af 29.5.2002

N 558/2001 30.4.2002 Ordning i delstaten Sachsen til fordel for teknologioverførsel EFT C 170 af 16.7.2002

N 602/2001 22.5.2002 Bistand til virksomheder, der oprettes af en arbejdsløs — 
Sachsen

EFT C 164 af 10.7.2002

NN 174a/2001 22.5.2002 Støtte til skibsbygning 2001 EFT C 164 af 10.7.2002

N 34/2002 24.5.2002 Teknologi og knowhow vedrørende økologisk landbrug — del B EFT C 164 af 10.7.2002

N 843/2001 5.6.2002 Meyer Werft Papenburg — forlængelse af leveringsfristen på tre 
år for et krydstogtskib 

EFT C 238 af 3.10.2002

N 240/2002 19.6.2002 Zellstoff Stendal GmbH (MSF) EFT C 232 af 28.9.2002

N 267/2002 19.6.2002 Støtte til Fairchild Dornier EFT C 239 af 4.10.2002

N 73/2002 26.6.2002 Rednings- og omstruktureringsordning i Bremen til fordel for 
SMV

EFT C 252 af 19.10.2002

N 655a/2001 26.6.2002 Klimabeskyttelse Sachsen EFT C 238 af 3.10.2002

N 147/2002 2.7.2002 F&U-støtte til Thyssen Nordseewerke GmbH EFT C 277 af 14.11.2002

N 146/2002 2.7.2002 F&U-støtte til Lürssen Werft GmbH EFT C 277 af 14.11.2002

N 61/2002 2.7.2002 F&U-støtte til Kvaerner Warnow Werft EFT C 277 af 14.11.2002

N 59/2002 2.7.2002 Virtuelt maskinrum — passagerfartøjer EFT C 277 af 14.11.2002

N 359/2002 8.7.2002 Forlængelse af rednings- og omstruktureringsordning til SMV i 
delstaten Sachsen indtil 31.12.2002

EUT C 39 af 18.2.2003

N 306/2002 17.7.2002 Flensburger Schiffbaugesellschaft GmbH EFT C 227 af 14.11.2002

N 360/2002 24.7.2002 Redningsstøtte til fordel for BAE Berliner Batteriefabrik og 
MODAC

EFT C 262 af 29.10.2002

N 380/2002 9.8.2002 Ændring af jobskabelsesprogram med henblik på reintegrering 
af ugunstigt stillede arbejdstagere i delstaten Mecklenburg-
Vorpommen

EFT C 15 af 22.1.2003 

N 372/2002 12.8.2002 Støtte til Heraeus TENEVO AG (Betriebsstätte Biterfeld)(MSF) EFT C 248 af 15.10.2002

N 96/2002 12.8.2002 Delstaten Sachsen-Anhalts ordning for lån til 
teknologiorienterede virksomheder

EFT C 15 af 22.1.2003

N 382/2002
(ex N 405/B/2000)

19.8.2002 Beskæftigelsesforanstaltninger i delstaten Mecklenburg-
Vorpommern til fordel for dagpengemodtagere

EUT C 34 af 13.2.2003

N 381/2002
(ex N 405/A/2000)

19.8.2002 Arbejdsmarkedsprogram for delstaten Meckenburg-
Vorpommern 

EFT C 18 af 25.1.2003

N 483/2002 20.8.2002 Forlængelse af ordningen til fordel for 
beskæftigelsesforanstaltninger i delstaten Thüringen i 
samarbejde med Den Europæiske Socialfond

EUT C 34 af 13.2.2003

N 484/2002 18.9.2002 F&U Flensburger, SHJP Safety EFT C 292 af 27.11.2002

N 388/2002 18.9.2002 Program til fremme af informations- og 
kommunikationsteknologi »It Research 2006«

EFT C 327 af 28.12.2002

N 416/2002 2.10.2002 Rapid Eye AG (MSF)

N 554/2002 4.10.2002 Tysk foranstaltning til oprettelse af en fond: »Aufbauhilfe« — 
solidaritetslov til fordel for ofrene for oversvømmelser

EFT C 15 af 22.1.2003
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Grækenland

Irland

N 97/2002 8.10.2002 Delstaten Thüringens program for teknologioverførsel EFT C 15 af 22.1.2003

N 556/2002 16.10.2002 Dobbeltskroget tankskib EFT C 327 af 28.12.2002

N 549/2002 16.10.2002 HFF — støtte til filmproduktion i de tyske delstater — Hessen 

N 361/2002 16.10.2002 Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (MSF) EFT C 15 af 22.1.2003

N 319/2002 16.10.2002 Investeringsstøtte til Schott Lithotec AG (MSF)

NN 85/2002 16.10.2002 Støtte til CargoLifter AG EFT C 15 af 22.1.2003

N 352/2002 21.10.2002 Niedersachsens garantiordning for investeringsselskabers 
investeringer i kriseramte SMV med henblik på omstrukturering

EUT C 34 af 13.2.2003

N 379/2002 30.10.2002 Regionalstøtte til mobile økonomiske goder i servicesektoren EUT C 34 af 13.2.2003

N 300/2002 30.10.2002 Communicant Semiconductor Technologies AG (MSF) EUT C 58 af 13.3.2003

NN 13/2001 30.10.2002 Investeringstilskud til virksomheden Vallource und 
Mannesmann Tubes V&M

EFT C 18 af 25.1.2003

N 345/2002 13.11.2002 Første solkraftværk i Saarbrücken/Saarland EUT C 59 af 14.3.2003

N 513/2002 25.11.2002 Program vedrørende nye materialer (Bavaria) EUT C 78 af 1.4.2003

N 565/2002 27.11.2002 Venturekapital til mindre teknologivirksomheder (BTU) — 
forlængelse af statsstøtte N 551/2000

EUT C 76 af 28.3.2003

N 514/2002 27.11.2002 Statsstøtte til fordel for Agrolinz Melamin Deutschland GmbH 
(MSF)

EUT C 58 af 13.3.2003

N 633/2002 2.12.2002 Inno-Net F&U-program EUT 76 af 28.3.2003

N 632/2002 2.12.2002 Særlige ordninger for virksomheder og selvstændige 
erhvervsdrivende berørt af oversvømmelserne i sommeren 2002 
i Bayern

EUT 68 af 21.3.2003

N 559/2002 2.12.2002 Økonomi- og miljøprogram (Sachsen) EUT 76 af 28.3.2003

N 436/2002 6.12.2002 Rammebestemmelse til fremme af virksomhedsinnovation 
(Schleswig- Holstein)

EUT 75 af 27.3.2003

N 640/2002 11.12.2002 Statsstøtte til fordel for Vestas Deutschland GMBH 
Lauchhammer Brandenburg (MSF)

EUT C 58 af 13.3.2003

N 634/2002 11.12.2002 Støtte til fordel for Grundig AG — redningsstøtte EUT C 82 af 5.4.2003

N 404/2002 11.12.2002 Midlertidig skattelettelse til visse kombinerede 
gasturbinekraftværker i Tyskland

EUT C 106 af 3.5.2003

N 246/2002 11.12.2002 Program til uddannelse af erhvervsskolelærere (Bayern) — 2 EUT C 108 af 7.5.2003

N 245/2002 11.12.2002 Program til uddannelse af erhvervsskolelærere (Bayern) — 1 EUT C 87 af 10.4.2003

N 244/2002 11.12.2002 2002 — program for erhvervsskolelærere, der arbejder med 
ugunstigt stillede unge (Bayern)

EUT C 78 af 1.4.2003

N 533/2002 23.12.2002 F&U-støtteordning til fremme af leverandørvirksomheder for 
Airbus A380

EUT C 106 af 3.5.2003

N 547/2001 21.1.2002 Effektivt F&U-samarbejde EFT C 59 af 6.3.2002

N 93/2002 3.2.2002 Heron-programmet EFT C 127 af 29.5.2002

C 40/2002 
(ex N 513/2001)

5.6.2002 Støtte til græske skibsværfter

N 329/2002 2.7.2002 Internationalt samarbejde inden for F&U (budgetforhøjelse i 2002) EFT C 309 af 12.12.2002

N 349/2002 17.7.2002 Ændring af det græske regionalstøttekort 2000-2006 EFT C 252 af 19.10.2002

N 548/2002 18.9.2002 Ny økonomisk udviklingsfond SA (Taneo A.E.) EUT C 34 af 13.2.2003

N 187/2002 11.10.2002 Regionaludviklingslov (ændring 2002)

N 133/2001 16.10.2002 Bundne omkostninger EFT C 9 af 15.1.2003

N 375/2002 30.10.2002 Støtte til videnskabs- og teknologiparker og iværksættercentre 
(Eleftho-programmet)

N 412/2002 27.11.2002 Støtteordning for spin-off-virksomheder EUT C 148 af 25.6.2003

N 553/2001 15.1.2002 AER-program EFT C 45 af 19.2.2002

N 826/2001 15.1.2002 Alternative energikrav I-IV (AER) EFT C 59 af 6.3.2002
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Italien

Nederlandene

N 832/2000 15.1.2002 Afskrivningsordning for hoteller i Irland EFT C 59 af 6.3.2002

N 436/2001 21.1.2002 Tilskudsordning vedrørende turisme og lystfiskeri EFT C 77 af 28.3.2002

N 525/2001 30.1.2002 Klyngeiværksætterordning

N 650/2001 12.3.2002 Anmeldelse af aktiekapitaltilførsel- An Post

N 271/2002
(ex N 564/98)

8.7.2002 Forlængelse af programmet for landsbyfornyelse EFT C 252 af 19.10.2002

N 270/2002
(ex N 563/98)

8.7.2002 Forlængelse af byfornyelsesplan EFT C 238 af 3.10.2002

N 773/2001 2.8.2002 Foranstaltning til havforskning og teknologi, udvikling og 
investeringer

EFT C 9 af 15.1.2003

N 653/2002 15.11.2002 Konsulenttjenester til SMV (ændring af statsstøtte N477/2000) EUT C 58 af 13.3.2003

N 654/2002 15.11.2002 Deltagelse i handelsmesser for SMV (ændring af statsstøtte N 
479/2000)

EUT C 58 af 13.3.2003

NN 118/2000 23.12.2002 Afskrivningsordning for hoteller i Irland EUT C 143 af 19.6.2003

N 414/2001 15.1.2002 Toscana-regionen — mål 2 — forskningsstøtte EFT C 59 af 6.3.2002

N 716/2000 12.2.2002 Støtteordning til Calabrien til uddannelse, forskning og 
udvikling

EFT C.88 af 12.4.2002

N 599a/2001 27.2.2002 Venezia-regionen — boligstøtte til arbejdstagere fra tredjelande EFT C 89 af 13.4.2002

N 376/2001 27.2.2002 Støtteordning til fordel for tovbaneanlæg EFT C 172 af 18.7.2002

C 18/2002 (ex
N 809/2000)

4.3.2002 Investeringsstøtte til italienske skibsværfter (artikel 4 i 
forordning 1540/98)

EFT C 141 af 14.6.2002

N 343/2001 5.3.2002 Lov nr. 598/94 — støtte til forskning og udvikling EFT C 133 af 5.6.2002

N 648/2000 5.3.2002 Regionalstøtteordningen Calabre 2000-2006 EFT C 89 af 13.4.2002

N 844/2001 9.4.2002 Støtte til ST Microelectronics, Catania (MSF) EFT C 146 af 19.6.2002

N 461/2001 3.5.2002 Afskaffelse af skat på biodiesel EFT C 146 af 19.6.2002

N 535/2001 8.5.2002 Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse EFT C 252 af 19.10.2002

N 324/2002 21.6.2002 Skattekredit til fordel for investeringer i regioner, der er 
omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 
3, litra a), og i områder i Abruzzo og Molise, der er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c) (forslag til 
lovdekret om ændring af artikel 8 i lov nr. 388 af 23.12.2000)

EFT C 239 af 4.10.2002

N 125/2002 26.6.2002 Italien — Basilicata-regionen — foranstaltninger til fordel for 
forskning, teknologiudvikling og innovation

EFT C 238 af 3.10.2002

NN 8/2002 2.7.2002 Italien: Sardinien: støtteordning til omstrukturering: LR 66/76 EFT C 238 af 3.10.2002

C 45/2002 (ex N 428/
2000)

2.7.2002 Beskæftigelsesstøtte (refinansiering af regionallov nr. 30/1997) EFT C 242 af 8.10.2002

N 407/2002 7.8.2002 Skabelse af virksomheder i nye beskæftigelsesområder — 
Piemonte (foranstaltninger D3, D4 og E1 mål 3)

EFT C 309 af 12.12.2002 

N 756/2001 3.9.2002 Støtte til turistsektoren (Sicilien) EFT C 15 af 22.1.2003

N 421/2002 2.10.2002 Støtte til Fibre Ottiche Sud SpA, Battipaglia (Salerno) (MSF) EFT C 327 af 28.12.2002

N 526/2001 31.10.2002 Artikel 69 i lov 32/2000: vedvarende energikilder EFT C 23 af 30.1.2003

N 424/2001 15.11.2002 Toscana — mål 2 — støtte til miljøbeskyttelse og 
energibesparelser

EUT C 78 af 1.4.2003

N 526/2002 27.11.2002 Kabelbane 2002 — Trento

N 824/2001 6.12.2002 Støtte til jobskabelse i støtteberettigede regioner efter 
undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)

EUT C 65 af 19.3.2003

N 292/2002 11.12.2002 Risikovillig kapital til start af innovative virksomheder EUT C 97 af 24.4.2003

N 652/2001 1.2.2002 KLICT EFT C 88 af 12.4.2002

N 812/2001 13.2.2002 Støtte til behandling af forurenet slam EFT C 248 af 15.10.2002

N 831/2001 18.2.2002 Ændring af regionale investeringsprojekter 2000
(IPR 2000-2006) 

EFT C 89 af 13.4.2002
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Portugal

Spanien

N 520/2001 27.2.2002 Aftale om jordbundsbeskyttelse EFT C 146 af 19.6.2002

N 48/2002 27.3.2002 Udviklingsstøtte til fordel for Jamaica EFT C 127 af 29.5.2002

N 724/2001 8.5.2002 Forhøjelse af budgetmidler til støtteprogrammet for 
energiforsyning inden for nonprofitsektoren og særlige sektorer

EFT C 150 af 22.6.2002

N 217/2002 6.6.2002 Fyrværkerikatastrofe Enschede — erstatning til virksomheder EFT C 164 af 10.7.2002

N 746/2001 19.6.2002 NL — støtte til filmproduktion og audiovisuel produktion

N 230a/2002 2.7.2002 Løntilskudsordning nordlige Nederlandene 2002 — statslig 
regionalstøtte

EFT C 252 af 19.10.2002

N 157/2002 17.7.2002 Vandafgiftsfritagelse EFT C 238 af 3.10.2002

N 291/2002 7.8.2002 Investeringer i vidensinfrastrukturer (BSIK) EFT C 18 af 25.1.2003

N 465/2002 2.9.2002 TMI-forordning om innovation inden for teknologi og miljø EFT C 327 af 28.12.2002

N 530/2002 14.10.2002 Støtte til F&U inden for geometri EUT C 34 af 13.2.2003

N 616a/2002 15.11.2002 Frisisk jobplan 2003 — statslig regionalstøtte EUT C 58 af 13.3.2003

N 616b/2002 15.11.2002 Frisisk jobplan 2003 — landbrug (forarbejdning og afsætning) EUT C 58 af 13.3.2003

N 455/2002 27.11.2002 Udviklingsstøtte til El Salvador EUT C 71 af 25.3.2003

N 836/2001 27.11.2002 Udviklingsstøtte til Columbia — skibsbygning EUT C 71 af 25.3.2003

N 745/2001 2.12.2002 Miljøteknologisk ordning EFT C 15 af 22.1.2003

N 414/2002 3.12.2002 Oprensning af forurenede tidligere gasværksarealer EUT C 82 af 5.4.2003

N 652/2002 11.12.2002 Skattereform inden for energiafgifter 2003 EUT C 104 af 30.4.2003

N 638/2002 11.12.2002 Midlertidigt indsamlingssystem for CFC’er og haloner EUT C 82 af 5.4.2003

N 707/2001 14.5.2002 Støtteordning til demonstrationer af produkter, processer og 
systemer, som teknologisk set er innovative (F&U- 
demonstrationer)

EFT C 146 af 19.6.2002

N 60/2002 6.6.2002 Støtte til oprettelse af forsknings- og udviklingshold i 
virksomheder (F&U-hold)

EFT C 238 af 3.10.2002

N 254/2002 26.7.2002 Lån på lempelige vilkår til investeringer i turistsektoren EFT C 23 af 30.1.2003

N 222a/2002 11.12.2002 Støtteordning til fordel for det toldfrie område Madeira for 
perioden 2003-2006

N 141/2001 27.2.2002 Ordning for beskæftigelses- og investeringsstøtte i Valencia-
regionen

EFT C 98 af 23.4.2002

N 82/2002 19.3.2002 Støtte til virksomheder til miljøbeskyttelse EFT C 154 af 28.6.2002

N 771/2001 19.3.2002 Støtteordning til F&U-virksomhed, der udføres af videnskabs- 
og teknologiparker

EFT C 238 af 3.10.2002

N 142/2002 9.4.2002 Støtte til filmproduktion og filmrelaterede aktiviteter EFT C 238 af 3.10.2002

N 8/2002 10.4.2002 Støtte til genopbygning af industrien og erhvervslivet — 
Cantabrien

EFT C 186 af 6.8.2002

N 739/2001 19.4.2002 Støtte til forskning og udvikling — Torres Quevedo EFT C 133 af 5.6.2002

N 86/2002 29.4.2002 Støtte til forskning og udvikling (Catalonien) EFT C 170 af 16.7.2002

N 716/2001 29.4.2002 Støtte til forskning og udvikling (Asturias) EFT C 170 af 16.7.2002

N 3/2002 7.5.2002 Udviklingsstøtte til Namibia EFT C 262 af 29.10.2002

N 348/2001 22.5.2002 Støtte til varig beskæftigelse, social integration og 
beskæftigelse af unge (Galicien)

EFT C 239 af 4.10.2002

N 106/2002 31.5.2002 Catalonien — forlængelse af støtte N 670/98 (tilskud til 
spildevandsrensning)

EFT C 238 af 3.10.2002

N 88/2002 5.6.2002 Støtte til Papelera Guipuzkoana de Zikúñaga — Baskerlandet EFT C 238 af 3.10.2002

N 722/2001 19.6.2002 Ordning for støtte til minedrift i forbindelse med udvinding af 
ikke-energimineraler

EFT C 248 af 15.10.2002

N 823/2001 24.6.2002 Regional støtteordning for jobskabelse i tilknytning til 
investeringer (Asturias)

EFT C 239 af 4.10.2002

N 325/2002 17.7.2002 Støtteordning til fordel for audiovisuel produktion (Andalucien) EFT C 23 af 30.1.2003
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 263
Sverige

Det Forenede Kongerige

NN 73/2002 2.8.2002 Projekt til udvidelse af Yesa-dæmningen EFT C 309 af 12.12.2002

N 198/2002 6.8.2002 Finansiering af investeringsprojekter inden for vedvarende 
energi

EUT C 65 af 19.3.2003

N 51/2002 7.8.2002 Støtte til Panda Software EFT C 309 af 12.12.2002

N 740/2001 7.8.2002 Regionalstøtte (La Rioja) EFT C 327 af 28.12.2002

N 417/2002 26.8.2002 Støtte til udvikling af kraftige flymotorer til civil anvendelse EFT C 309 af 12.12.2002

N 347b/2002 2.9.2002 Støtte til Taller Escola Barcelona SCCL EFT C 309 af 12.12.2002

N 347a/2002 2.9.2002 Støtte til Icaria Iniciatives Socials EFT C 309 af 12.12.2002

N 334/2002 2.9.2002 Støtte til strategiske projekter — Baskerlandet EFT C 327 af 28.12.2002

N 208/2002 23.9.2002 Ændring af ordning N 141/2000-støtte til investeringer og 
beskæftigelse

EFT C 309 af 12.12.2002

N 218/2002 9.10.2002 Støtte til fremstilling af termisk solenergi, solceller og 
kombineret vindkraft-solceller, som ikke er tilsluttet RED — 
Spanien — Castilla Leon

EFT C 18 af 25.1.2003

N 49/2002 16.10.2002 Støtte til Alfa Lan EFT C 327 af 28.12.2002

N 219/2002 21.10.2002 Støtte til energibesparende foranstaltninger, energieffektivitet 
samt elvarmekraft og vedvarende energikilder — Spanien — 
Castilla-León

EFT C 18 af 25.1.2003

N 610/2002 30.10.2002 Støtte til virksomheden »Iberdrola distribución« til infrastruktur 
til eldistribution — Murcia

EUT C 92 af 17.4.2003

N 516/2002 13.11.2002 Investeringsstøtte til Cobre Las Cruces EFT C 15 af 22.1.2003

N 2/2002 13.11.2002 Ad hoc-investeringsstøtte til fordel for Hispania SA EUT C 58 af 13.3.2003

N 50a/2002 27.11.2002 Investeringsstøtte til IBERMATICA

NN 40/2002 27.11.2002 Uvejrsskader (Castilla y León) EUT C 59 af 14.3.2003

NN 66/2001 27.11.2002 Flyskrogfremstilling EUT C 82 af 5.4.2003

N 699/2002 2.12.2002 Støtte til Icaria Iniciatives Socials til ansættelse af otte mentalt 
handicappede arbejdstagere

EUT C 58 af 13.3.2003

N 536/2002 3.12.2002 Comunidad de Madrid — støtte til F&U-projekter til fordel 
for SMV

EUT C 78 af 1.4.2003

N 827/2001 12.3.2002 Forlængelse af to miljøstøtteordninger EFT C 127 af 29.5.2002

NN 4a/2001 11.12.2002 Forlængelse af CO2-afgiftsordning (stål) EUT C 104 af 30.4.2003

NN 3a/2001 11.12.2002 Forlængelse af CO2-afgiftsordning EUT C 104 af 30.4.2003

N 717a/2001 21.1.2002 Omstruktureringsstøtte (Nordirland) EFT C 98 af 23.4.2002

N 514/2001 13.2.2002 Modernisering af det britiske dagpengeudbetalingssystem og 
tilvejebringelse af adgang til almindelige banktjenester via 
posthusene (benævnt »Universal Banking Services«)

N 104a/2002 1.3.2002 Emissionshandelsordning — ændring EFT C 193 af 13.8.2002

N 104b/2002 12.3.2002 Emissionshandelsordning — ændring (inkludering af et 
kulmineselskab)

EFT C 193 af 13.8.2002

N 680/2001 3.4.2002 Ejendomsstøtteordning

N 560/2001 9.4.2002 Anmeldelse af statsstøtte: den nationale kulturarvsfond til støtte 
for Brighton West Pier Trust

EFT C 239 af 4.10.2002

NN 17/2002 9.4.2002 Anmeldelse af statsstøtte: den nationale kulturarvsfond til støtte 
for Brighton West Pier Trust

EFT C 239 af 4.10.2002

N 606/2001 9.4.2002 Risikokapitalfond for udvikling af lokalsamfund EFT C 133 af 5.6.2002

N 863/2001 24.4.2002 Afgift på aggregater (Nordirland)

NN 12/2002 7.5.2002 International teknologitjeneste — international 
personaleudveksling

EFT C 170 af 16.7.2002

N 239/2002 24.5.2002 Støtte til partnerskab vedrørende fornyelse EFT C 170 af 16.7.2002

N 856/2001 24.5.2002 Ordning for forskning i samarbejdsøjemed EFT C 164 af 10.7.2002
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2. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har 
konstateret, at der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, 
eller artikel 1, stk. 2, i beslutning nr. 2496/96/EKSF

Østrig

Belgien 

Frankrig

Tyskland

Irland

Nederlandene

Portugal

N 158/2002 19.6.2002 Første fase af et omfattende demonstrationsprogram vedrørende 
solenergi

EFT C 238 af 3.10.2002

N 209/2002 2.7.2002 Kapitaltilskud til vedvarende teknologi EFT C 238 af 3.10.2002

N 124/2002 17.7.2002 Nordirsk gasrørledning EFT C 309 af 12.12.2002

N 804/2001 17.7.2002 Nedsat forbrugsafgiftssats for biodiesel EFT C 238 af 3.10.2002

N 711/2001 2.10.2002 Skattekredit til lokale investeringer EFT C 18 af 25.1.2003

N 317/2002 16.10.2002 Skotsk ejendomsstøtte — skræddersyet udvikling

NN 51/2002 16.10.2002 Program for bedste praksis inden for energieffektivitet (EEBPP) EUT C 39 af 18.2.2003

N 299c/2002 30.10.2002 Pilotprojekt for biobrændstof — brint EFT C 327 af 28.12.2002

N 299b/2002 30.10.2002 Pilotprojekt for biobrændstof — biogas EFT C 327 af 28.12.2002

NN 101/2002 27.11.2002 Støtte til British Energy plc EUT C 39 af 18.2.2003

N 650/2002 20.12.2002 Skotsk forsknings- og udviklingsordning på virksomhedsniveau

N 861/2001 27.2.2002 Salg af andele i offentligt energiselskab af de delstatslige 
myndigheder i Oberösterreich

EFT C 238 af 3.10.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Beskæftigelsesfremmelov EFT C 164 af 10.7.2002

N 797/2001 17.7.2002 Privatisering af SFP

NN 74/2002 18.9.2002 Bygning af en dæmning (Korsika) EFT C 18 af 25.1.2003

N 454/2002 2.10.2002 Støtteordning for beskæftigelse af unge i virksomheder EUT C 33 af 13.2.2003

NN 2/2002 3.4.2002 ZDF Mediapark Mainz-Lerchenberg EFT C 137 af 8.6.2002

N 610/2001 9.4.2002 Turistinfrastrukturprogram EFT C 164 af 10.7.2002

NN 68/2000 22.5.2002 Lov om beskyttelse af el, der udvikles ved kombineret 
kraftvarmeproduktion

EFT C 164 af 10.7.2002

N 487/2002 13.11.2002 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i.K. frivillige sociale ydelser 
i Bayern

EUT C 75 af 27.3.2003

N 543/2001 27.2.2002 Tilskud til hospitaler EFT C 154 af 28.6.2002

NN 152/2001 15.1.2002 Det digitale universitet EFT C 130 af 1.6.2002

C 35/2002 (ex
NN 10/2000)

24.4.2002 Afgiftsordning for Azorerne EFT C 127 af 29.5.2002

N 491/2002 13.11.2002 Tilskud til virksomheder, der ansætter akademikere
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Spanien

Sverige

Det Forenede Kongerige

3. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, over for hele støtten eller en del deraf

Østrig

Belgien

Danmark

Frankrig

NN 121/2002 13.11.2002 Lovmæssige arrangementer med henblik på åbning af 
benzinstationer i supermarkeder i Spanien

N 749/2001 2.7.2002 Girobetalingssystem — Posten AB

N 661/1999 27.2.2002 Omkostninger ved overgangen til fri konkurrence EFT C 113 af 14.5.2002

N 191/2002 7.5.2002 DERA — offentligt/privat partnerskab

N 631/2001 22.5.2002 BBC — licensafgift EUT C 34 af 13.2.2003

N 252/2002 18.9.2002 Genskabelse af bypostkontornetværk

N 316/2002
(C 63/2002)

2.10.2002 BMW/Steyr EFT C 308 af 11.12.2002

E 1/2000
(C 15/2002)

27.2.2002 Skatteordning for koordinationscentre EFT C 147 af 30.6.2002

NN 36/2002
(C 30/2002)

9.4.2002 Kendelse vedrørende US Foreign Sales Companies

N 149/2000
(C 31/2002)

24.4.2002 Overgangsordning på elmarkedet EFT C 222 af 19.9.2002

N 435/2002
(C 78/2002)

27.11.2002 OPEL/Antwerpen EFT C 2 af 7.1.2003

N 335/2002
(C 77/2002)

27.11.2002 Volvo/Gent — uddannelsesstøtte EFT C 2 af 7.1.2003

N 246/2001
(C 59/2002)

16.9.2002 Tilslud til virksomheder med arbejdsmiljøattest

N 635/2001
(C 24/2002)

27.3.2002 PSA-Ford (Douvrin) EFT C 102 af 27.4.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Den franske stats likviditetslån til Bull EFT C 128 af 30.5.2002

NN 53/2002
(C 55/2002)

2.8.2002 Omstrukturering af Soreni-værftet EFT C 222 af 19.9.2002

NN 77/2002
(C 57/2002)

19.8.2002 Artikel 44 CGI EFT C 284 af 21.11.2002

E 3/2002,
NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Støtte, der er ydet Électricité de France (EDF) som følge af 
ulovlige afskrivninger på 56 866 mio. FRF til udskiftning af det 
franske højspændingsforsyningsnet (»Réseau d’alimentation 
générale« (RAG))

EFT C 280 af 16.11.2002
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Tyskland

Grækenland

Italien

Luxembourg

N 540/2001
(C 2/2002)

15.1.2002 Investeringsstøtte til Capro Schwedt GmbH EFT C 63 af 12.3.2002

N 379/2001
(C 6/2002)

13.2.2002 Støtte til fremme af beskæftigelse EFT C 83 af 6.4.2002

N 802/2001
(C 26/2002)

3.4.2002 BMW/Leipzig EFT C 128 af 30.5.2002

NN 5/2002
(C 28/2002)

9.4.2002 Omstruktureringsstøtte til Bankgesellschaft Berlin AG EFT C 141 af 14.6.2002

NN 87f/2002
(C 48/2002)

2.7.2002 Kapitaloverførsler: Landesbank Berlin EFT C 239 af 4.10.2002

NN 78/2002
(C 53/2002)

2.8.2002 Rumpark Bremen EFT C 246 af 12.10.2002

N 171/2002
(C 64/2002)

9.10.2002 DaimlerChrysler/Berlin

E 47/2001
(C 67/2002)

16.10.2002 Påstået statsstøtte til landbrugsproduktion af brandy EFT C 308 af 11.12.2002

NN 87d/2001
(C 72/2002)

13.11.2002 Kapitaloverførsler: Landesbank Schleswig-Holstein EUT C 76 af 28.3.2003

NN 87c/2001
(C 71/2002)

13.11.2002 Kapitaloverførsler: Hamburgische Landesbank EUT C 81 af 4.4.2003

NN 87a/2001
(C 69/2002)

13.11.2002 Kapitaloverførsler: Norddeutsche Landesbank EUT C 81 af 4.4.2003

NN 87b/2001
(C 70/2002)

13.11.2002 Kapitaloverførsler: Bayerische Landesbank EUT C 81 af 4.4.2003

NN 87e/2001
(C 73/2002)

13.11.2002 Kapitaloverførsler: Landesbank Hessen-Thüringen EUT C 72 af 26.3.2003

NN 18/2002
(C 36/2002)

24.4.2002 Præmieordning til fordel for turistindustrien EFT C 129 af 31.5.2002

N 513/2001
(C 40/2002)

5.6.2002 Støtte til græske skibsværfter EFT C 186 af 6.8.2002

N 285/2001
(C 1/2002)

15.1.2002 Artikel 26 i lov nr. 32/00 — støtte til virksomhedernes 
internationalisering (Sicilien)

EFT C 132 af 4.6.2002

N 222/2001
(C 5/2002)

13.2.2002 Skattekreditter til nye investeringer i støtteberettigede områder 
(artikel 8, stk. 3, L.388/2000)

E 5/2000
(C 16/2002)

27.2.2002 Center for finansielle tjenester i Trieste, lov 19/91 EFT C 115 af 16.5.2002

N 809/2000
(C 18/2002)

4.3.2002 Investeringsstøtte til de italienske skibsværfter (artikel 4 i 
forordning 1540/98)

EFT C 141 af 14.6.2002

N 759/2001
(C 34/2002)

24.4.2002 Sardinien — foranstaltninger med henblik på at mindske små 
og mellemstore virksomheders energiudgifter

EFT C 132 af 4.6.2002

N 715/2001
(C 37/2002)

7.5.2002 Statstøtte til Montefibre SpA

N 134/2002
(C 41/2002)

5.6.2002 Investeringsstøtte til Aquafil Technopolymers SpA EFT C 170 af 16.7.2002

N 428/2000
(C 45/2002)

2.7.2002 Beskæftigelsesstøtte (refinansiering af regionallov nr. 30/1997) EFT C 242 af 8.10.2002

N 747/2001
(C 60/2002)

2.10.2002 Mindskning af drivhusgasudslip (Toscana) EFT C 331 af 31.12.2002

NN 24/2002
(C 44/2002)

5.6.2002 Turistsejlads på Moselfloden EFT C 279 af 15.11.2002

NN 75/2001
(C 43/2002)

5.6.2002 Udligningsfond i forbindelse med organiseringen af elmarkedet EFT C 255 af 23.10.2002
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Portugal

Spanien

Det Forenede Kongerige

4. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter artikel 6, stk. 5, i beslutning 
nr. 2496/96/EKSF over for hele støtten eller en del deraf

Belgien

Frankrig

Italien

N 161/2001
(C23/2002)

27.3.2002 Opel Azambuja EFT C 151 af 25.6.2002

NN 10/2000
(C 35/2002)

24.4.2002 Afgiftsordning for Azorerne EFT C 127 af 29.5.2002

N 137/2002
(C 47/2002)

2.7.2002 Støtte til »Vila Galé-Cintra Internacional-Investimentos 
turisticos SA«

EFT C 253 af 22.10.2002

NN 160/2001
(C 3/2002)

15.1.2002 Refractarios especiales EFT C 55 af 2.3.2002

N 458/2001
(C 20/2002)

12.3.2002 Støtte til forskning og udvikling inden for luftfartsindustrien til 
selskabet Gamesa

EFT C 153 af 27.6.2002

N 731/2001
(C 33/2002)

24.4.2002 IZAR — forlængelse af leveringsfrist på tre år ifølge 
skibsbygningsforordningen

EFT C 238 af 3.10.2002

N 121/2001
(C 38/2002)

22.5.2002 VW Navarra EFT C 161 af 5.7.2002

N 148/2002
(C 75/2002)

27.11.2002 OPEL Zaragoza

N 594/2001
(C 4/2002)

23.1.2002 Vauxhall — Ellesmere havn EFT C 77 af 28.3.2002

N 577/2001
(C 7/2002)

13.2.2002 Ford Bridgend EFT C 79 af 3.4.2002

N 27/2002
(C 13/2002)

27.2.2002 Fritagelse for stempelafgift for fritidsboliger i ugunstigt stillede 
områder

EFT C 102 af 27.4.2002

N 56/2001
(C 46/2002)

2.7.2002 CDC Group plc EFT C 223 af 19.9.2002

N 196/2002
(C 61/2002)

2.10.2002 Støtte til avispapirforarbejdningskapacitet under WRAP-
programmet

EFT C 283 af 20.11.2002

N 534/2002
(C 66/2002)

16.10.2002 Gibraltar — selskabsskattereform EFT C 300 af 4.12.2002

N 714/2001
(C 25/2002)

3.4.2002 Wallonsk kapitalandel i virksomheden CARSID — EKSF-stål EFT C 95 af 19.4.2002

N 1/2002
(C 27/2002)

9.4.2002 Miljøstøtte til SOLLAC, EKSF-stål EFT C 95 af 19.4.2002

N 848/2001
(C 10/2002)

13.2.2002 ILVA — miljø — EKSF-stål EFT C 71 af 20.3.2003

N 845/2001
(C 8/2002)

13.2.2002 Acciaierie di Sicilia — miljø — EKSF-stål EFT C 70 af 19.3.2002

N 847/2001
(C 12/2002)

27.2.2002 Acciaierie Valbruna — miljø — EKSF-stål EFT C 81 af 4.4.2002
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5. Sager, hvori Kommissionen har udvidet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, eller efter artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF over for hele støtten 
eller en del deraf

Spanien

6. Foreløbige beslutninger med opfordring til den pågældende medlemsstat om at 
indgive de af Kommissionen krævede oplysninger

Frankrig

Italien

Spanien

7. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og 
afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en endelig positiv 
beslutning

Frankrig

Tyskland

C 69/2001 9.4.2002 Støtte til Porcelanas Principado EFT C 239 af 4.10.2002

C 70/2001 7.5.2002 Mulig statsstøtte til Hilados y Tejidos Puigneró SA EFT C 164 af 10.7.2002

C 95/2001 2.7.2002 Siderurgica Anon EFT C 223 af 19.9.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Likviditetslån fra den franske stat til Bull EFT C 128 af 30.5.2002

NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Støtte, der er ydet Électricité de France (EDF) som følge af 
ulovlige afskrivninger på 56 866 mio. FRF til udskiftning af det 
franske højspændingsforsyningsnet

EFT C 280 af 16.11.2002

NN 102/2002 30.9.2002 Morton-maskiner mod WAM-maskinteknik

C 95/2001 2.7.2002 Siderurgica Anon EFT C 223 af 19.9.2002

C 40/2000 12.8.2002 Støtte til skibsbygningsindustrien — yderligere omstrukturering 
af de offentligtejede værfter i Spanien

C 64/2000 15.5.2002 Skattefritagelse for biobrændstoffer

C 29/2002 13.11.2002 Likviditetslån fra den franske stat til Bull 

C 30/2001 30.1.2002 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH EFT L 314 af 18.11.2002

C 67/2001 27.2.2002 Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera EFT L 307 af 8.11.2002

C 38/2000 3.4.2002 Rednings- og omstruktureringsstøtte til Ilka Mafa Kältetechnik 
GmbH

EFT L 296 af 31.10.2002

C 86/2001 9.4.2002 Statsstøtte til Infineon (MSF) EFT L 307 af 8.11.2002

C 47/1997 30.10.2002 Leuna 2000 (Sachsen-Anhalt) EUT L 108 af 30.4.2003

C 28/1996 30.10.2002 Ændring af skattepræmie for investeringer EUT L 91 af 8.4.2003

C 15/2001 27.11.2002 Støtte til AMBAU GmbH EUT L 103 af 24.4.2003

C 39/2000 27.11.2002 Landtechnik Schönebeck GmbH
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Italien

Nederlandene

Portugal

Spanien

Det Forenede Kongerige

8. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og 
afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis 
negativ beslutning

Belgien

Finland

C 85/1998 27.11.2002 Ukorrekt anvendelse af »de minimis«-bestemmelserne i 
konsolideringsprogrammet for delstaten Thüringen

C 41/2001 23.12.2002 Støtte til Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG (KNT) 
Wismar — Tyskland

C 47/1998 12.3.2002 Påstået støtte til fordel for Ente Post Italiane EFT L 282 af 19.10.2002

C 42/2000 9.4.2002 Statsstøtte til kabelbaneanlæg i Bolzano-provinsen

C 27/1999 5.6.2002 Skattefritagelse og lån på favorable vilkår til værker med 
offentlig aktiemajoritet

EUT L 77 af 24.3.2003

C 54a/2000 22.8.2002 Skatteforanstaltninger til fordel for banker og bankfonde

C 54b/2000 22.8.2002 Skatteforanstaltninger til fordel for banker og bankfonde EUT L 55 af 1.3.2003

C 92/2001 2.10.2002 Iveco Foggia EUT L 114 af 8.5.2003

C 64/2001 5.6.2002 Omstrukturering og privatisering af Koninklijke Schelde Groep EFT L 14 af 21.1.2003

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Afgiftsordning for Azorerne

C 37/2000 11.12.2002 Finansiel og skattemæssig støtteordning til det toldfrie område 
Madeira

EUT L 111 af 6.5.2003

C 82/2001 5.6.2002 Renault Valladolid EFT L 314 af 18.11.2002

C 35/2001 19.6.2002 Opførelse af et kombineret kraftvarmeværk og et 
fordampningsanlæg — Bilbao

EFT L 329 af 5.12.2002

C 42/2001 2.8.2002 Parken »Terra Mítica« EUT L 91 af 8.4.2003

C 20/2000 11.12.2002 Støtte til virksomheden SNIACE S.A. EUT L 108 af 30.4.2003

C 18/2001 3.4.2002 Klimaændringsafgift EFT L 229 af 27.8.2002

C 74/2001 9.4.2002 Socialfond til diamantforarbejdningsindustrien EFT L 272 af 10.10.2002

C 36/2001 24.4.2002 Støtte til virksomheden Verlipack EFT L 296 af 31.10.2002

C 55/2001 10.7.2002 Ålandsøerne — captiveforsikring EFT L 329 af 5.12.2002
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Frankrig

Tyskland

Grækenland

Italien

Luxembourg

Nederlandene

C 88/1997 15.1.2002 Støtteelementer i ordningen med den blå bog under gensidig 
kredit

EUT L 88 af 4.4.2003

C 46/2001 11.12.2002 Likviditetscentre

C 41/2001 15.1.2002 Støtte til Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG (KNT) 
Wismar — Tyskland

EFT L 165 af 24.6.2002

C 16/2001 15.1.2002 Pollmeier GmbH EFT L 296 af 31.10.2002

C 66/2001 12.3.2002 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein EFT L 314 af 18.11.2002

C 62/2001 12.3.2002 Statsstøtte til Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, 
Sachsen

EFT L 282 af 19.10.2002

C 72/2001 9.4.2002 Støtte til Hamburger AG (MSF) EFT L 296 af 31.10.2002

C 44/2000 9.4.2002 Støtte til SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH EFT L 314 af 18.11.2002

C 77/2001 5.6.2002 Støtte til Eisenguss Torgelow Gmbh — EGT, Mecklenburg-
Vorpommern

C 61/1999 19.6.2002 Støtte til erhvervspakkeaktiviteter i Deutsche Post AG

C 69/1998 19.6.2002 Utilsigtet anvendelse af delstaten Thüringens 
investeringsprogram til fordel for SMV

EUT L 91 af 8.4.2003

C 47/2001 5.9.2002 Kontrol- og koordinationscentre for udenlandske virksomheder

C 89/2001 24.9.2002 Delstaten Sachsens program til fordel for middelklassen

C 44/2001 2.10.2002 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 31/2001 30.10.2002 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH

C 62/2000 30.10.2002 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

C 2/2002 13.11.2002 Investeringsstøtte til Capro Schwedt GmbH

C 28/1999 27.11.2002 Ukorrekt anvendelse af »de minimis«-bestemmelserne inden for 
rammerne af delstaten Thüringens program af 20. juli 1993

C 87/1998 27.11.2002 Ukorrekt anvendelse af »de minimis«-bestemmelserne inden for 
rammerne af delstaten Thüringens låneprogram til fordel for 
SMV af 24. januar 1996

C 85/1998 27.11.2002 Ukorrekt anvendelse af »de minimis«-bestemmelserne inden for 
rammerne af delstaten Thüringens konsolideringsprogram

C 26/2002 11.12.2002 BMW/Leipzig EUT L 128 af 24.5.2003

C 36/2002 27.11.2002 Præmieordning til fordel for turistindustrien EUT L 103 af 24.4.2003

C 27/1999 5.6.2002 Skattefritagelse og lån på favorable vilkår til værker med 
offentlig aktiemajoritet

EUT L 77 af 24.4.2003

C 34/2002 16.10.2002 Sardinien — nedbringelse af SMV’s energiudgifter

C 56/1999 16.10.2002 Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen (Sicilien), 
regionallov nr. 16 af 27.5.97, artikel 11, første afsnit

C 16/2002 11.12.2002 Center for finansielle tjenester i Trieste, lov 19/91

C 50/2001 16.10.2002 Finansieringsselskaber

C 49/2001 16.10.2002 Koordinationscentre

C 64/2001 5.6.2002 Omstrukturering og privatisering af Koninklijke Schelde Groep
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 271
Portugal

Spanien

9. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, 
stk. 2, efter at den pågældende medlemsstat har trukket det anfægtede 
støtteprojekt tilbage

Frankrig

Tyskland

Italien

Nederlandene

Det Forenede Kongerige 

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Afgitfsordning for Azorerne

C 20/2001 30.1.2002 F&U-støtte til flere EKSF-virksomheder ydet af den baskiske 
regering

EFT L 296 af 30.10.2002

C 71/2001 14.5.2002 Støtte til Grup de empresas Alvarez (GEA), Vigo, Galicien EFT L 329 af 5.12.2002

C 48/2001 22.8.2002 Koordinationscentre — Baskerlandet

C 3/2002 27.11.2002 Refractarios especiales EUT L 108 af 30.4.2003

C 27/2002 17.7.2002 Miljøstøtte til Sollac, EKSF-stål EFT C 262 af 29.10.2002

C 24/2002 6.11.2002 PSA-Ford (Douvrin) EFT C 8 af 14.1.2003

C 6/2002 19.6.2002 Støtte til fremme af beskæftigelsen EFT C 271 af 7.11.2002

C 10/2001 30.1.2002 F&U-støtte til Lucchini SPA, EKSF-stål EFT C 251 af 18.10.2002

C 5/2002 19.6.2002 Skattekreditter til nye investeringer i støtteberettigede område 
(artikel 8, stk. 3, L 388/2000)

C 12/2002 2.7.2002 Acciaierie de Valbruna — miljø — EKSF-stål EFT C 251 af 18.10.2002

C 9/2002 2.7.2002 Duferdofin — miljø — EKSF-stål EFT C 251 af 18.10.2002

C 37/2002 17.7.2002 Statstøtte til Montefibre SpA EFT C 324 af 24.12.2002

C 10/2002 17.7.2002 ILVA — miljø — EKSF-stål

C 8/2002 17.7.2002 Acciaierie di Sicilia — miljø — EKSF-stål

C 18/2002 2.9.2002 Investeringsstøtte til de italienske skibsværfter (artikel 4 i 
forordning 1540/98)

EFT C 311 af 14.12.2002

C 30/2000 27.2.2002 BOVA — Nederlandene — Peru

C 7/2002 10.10.2002 Ford Bridgend EFT C 324 af 24.12.2002
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10. Sager, hvori Kommissionen konstaterer, at den pågældende medlemsstat vil sikre 
overholdelse af støttebetingelser efter forslag om passende foranstaltninger efter 
EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Belgien

Sverige

11. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Tyskland

Grækenland

Irland

Italien

Spanien

E 2/1999 27.2.2002 Udenrigshandelsstøtte — deltagelse i messer og udstillinger

E 1/2001 12.3.2002 Lov af 30.12.1970 om økonomisk ekspansion (artikel 1, 2b, 3-9, 
18-25, 30-48)

EFT C 178 af 26.7.2002

E 3/2000 30.1.2002 Udenlandske forsikringsselskaber

C 28/2000 30.1.2002 Støtte til Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX) EFT L 314 af 18.11.2002

N 449/2001 24.4.2002 Økologisk skattereform EFT C 137 af 8.6.2002

C 35/2000 7.5.2002 Støtte til Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thüringen

C 36/2000 2.10.2002 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thüringen) EFT L 307 af 8.11.2002

C 2/2002 19.11.2002 Investeringsstøtte til Capro Schwedt GmbH

N 323/2001 18.2.2002 Investeringsstøtte til vedvarende energi EFT C 98 af 23.4.2002

N 436/2001 27.2.2002 Ordning for støtte til turisme og lystfiskeri EFT C 77 af 28.3.2002

N 343/2001 19.4.2002 Lov 598/94 — støtte til forskning og udvikling EFT C 133 af 5.6.2002

N 324/2002 29.7.2002 Skattekredit til fordel for investeringer i regioner, der er 
omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 
3, litra a), og i områder i Abruzzo og Molise, der er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c) (forslag til 
lovdekret om ændring af artikel 8 i lov nr. 388 23.12.2000)

EFT C 239 af 4.10.2002

C 77/1998 30.10.2002 Dækning af tab i skibsværftet INMA af holdingselskabet 
Itainvest

C 8/2001 13.11.2002 Støtte til Pertusola Sud S.P.A.

N 348/2001 8.7.2002 Støtte til varig beskæftigelse, social integration og 
beskæftigelse af unge (Galicien)

EFT C 239 af 4.10.2002

N 834/2000 21.10.2002 Beskæftigelsesstøtte til erhvervsdrivende foreninger i 
Extremadura-regionen

EUT C 58 af 13.3.2003
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D — Liste over statsstøtte i andre sektorer

1. Inden for landbrug

1.1. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at indlede 
den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Østrig

Belgien

Danmark

N 559/2001 8.1.2002 Investeringsstøtte til landbrugsbedrifter EFT C 35 af 8.2.2002

N 744/2001 13.2.2002 Erstatning for tab i forbindelse med BSE-krisen EFT C 70 af 19.3.2002

N 787/2001 13.2.2002 Støtte til landbrugere, der er ofre for BSE-krisen 
(Niederösterreich)

EFT C 70 af 19.3.2002

N 35/2002 13.2.2002 BSE-krisen — støtte til landbrugere (Steiermark) EFT C 70 af 19.3.2002

N 755/2001 20.2.2002 Støtte til nedbringelse af udgifterne til erstatningsfoder på 
græsningsarealer, der blev ramt af tørke i 2001

EFT C 75 af 26.3.2002

N 22/2002 19.3.2002 Støtte til deltagelse i messer og udstillinger uden for Østrig 
(Burgenland)

EFT C 96 af 20.4.2002

N 828/2001 5.4.2002 Investeringsstøtte til gødningsforarbejdningsmaskineri 
(Oberösterreich)

EFT C 111 af 8.5.2002

N 838/2001 16.4.2002 Støtte i frugtsektoren — frostskader (2001) (Burgenland) EFT C 117 af 18.5.2002

N 78/2002 25.4.2002 Forsikringspræmier (Niederösterreich) EFT C 126 af 28.5.2002

N 681/2001 7.5.2002 BSE-foranstaltninger EFT C 140 af 13.6.2002

N 310/2001 29.5.2002 Program for kulturlandskaber (Burgenland) EFT C 157 af 2.7.2002

N 621/2002 13.12.2002 Finansiel støtte til køb af foder og fodererstatningsprodukter til 
land- og skovbrugsvirksomheder, der har lidt skade som følge 
af usædvanlige vejrforhold

EFT C 16 af 23.1.2003

N 21/2002 13.2.2002 BSE-krisen — betaling af udgifterne til obligatoriske test EFT C 70 af 19.3.2002

N 58/2002 19.6.2002 Regnskader EFT C 174 af 20.7.2002

N 339/2001 2.10.2002 Udligningsgodtgørelser i ugunstigt stillede områder 
(Wallonien)

EFT C 269 af 5.11.2002

N 182/2002 28.10.2002 Ledsagestøtte til landbrugere og skovbrugere, der er kriseramte 
eller under omstilling

EFT C 291 af 26.11.2002

N 657/2002 6.12.2002 Erstatning for skader på bøg EFT C 10 af 16.1.2003

N 257/2002 13.12.2002 Kongeligt dekret om bidragene til budgetfonden for dyrs og 
animalske produkters sundhed og kvalitet, fastsat efter de 
implicerede sundhedsrisici

EFT C 16 af 23.1.2003

N 466/2001 12.2.2002 Bekæmpelse af salmonella EFT C 64 af 13.3.2002

N 213/2001 21.2.2002 Støtte til kartoffelavlere EFT C 75 af 26.3.2002

N 467/2001 21.2.2002 Støtte til indførelse af kvalitetssikringsordninger EFT C 75 af 26.3.2002

N 505/2001 9.4.2002 Elektricitetsreform EFT C 113 af 14.5.2002

N 346/2002 18.9.2002 Bekendtgørelse om indførelse af tilskud til kontrol af TSE hos 
kvæg, får og geder

EFT C 246 af 12.10.2002

N 214/2002 8.10.2002 Støtte til bekæmpelse af multiresistent salmonella typhimurium 
DT 104 i svinebesætninger

EFT C 272 af 8.11.2002

N 608/2002 12.12.2002 Biologisk landbrug EFT C 16 af 23.1.2003
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Finland

Frankrig

N 732/2001 27.2.2002 Ændring af Skolt-loven EFT C 86 af 10.4.2002

N 294/2001 25.3.2002 Erstatning for fejlslagen høst på grund af usædvanlige 
vejrforhold

EFT C 100 af 25.4.2002

N 137/2001 16.4.2002 Støtte til biavlere EFT C 117 af 18.5.2002

N 94/2002 29.5.2002 Støtte til reklame for gartneriprodukter EFT C 157 af 02.7.2002

N 274/2002 26.8.2002 Støtte til førtidspensionering i landbruget EFT C 238 af 3.10.2002

N 552/2002 28.10.2002 Finnvera-låneprogram til forarbejdning og afsætning EFT C 291 af 26.11.2002

N 523/2001 5.3.2002 Støtte til væksthusgartnerier EFT C 85 af 9.4.2002

N 572/2001 5.3.2002 Støtte til væksthusgartnerier EFT C 85 af 9.4.2002

N 8/2001 12.3.2002 Støtte til frugt og grøntsager EFT C 88 af 12.4.2002

N 8/2001 12.3.2002 Støtte til frugt og grøntsager EFT C 88 af 12.4.2002

N 789/2001 19.3.2002 Støtte til mejerisektoren »Roquefort« EFT C 96 af 20.4.2002

N 160/2002 3.4.2002 Støtte til kvægavlere EFT C 110 af 7.5.2002

N 690/2001 9.4.2002 Udligningsgodtgørelse for dækafgrøder EFT C 113 af 14.5.2002

N 795/2001 16.4.2002 Undersøgelses-, forsknings- og teknisk-økonomiske 
informationsformidlingsprogrammer inden for mælkesektoren

EFT C 117 af 18.5.2002

N 821/2001 16.4.2002 Sporbarhed inden for kornsektoren EFT C 117 af 18.5.2002

N 168/2002 16.4.2002 Støtte til afsætning af animalske produkter EFT C 117 af 18.5.2002

N 165/2002 6.5.2002 Forsknings- og udviklingsstøtte inden for olieholdige frø EFT C 134 af 6.6.2002

N 162/2002 8.5.2002 Støtte til fremme af mælk og mælkeprodukter EFT C 140 af 13.6.2002

N 822/2001 5.6.2002 Støtte til investeringer i tobakssektoren EFT C 162 af 6.7.2002

N 790/2001 3.7.2002 Produktion af ko-, fåre- og gedemælk i bjergområder

N 796/2001 3.7.2002 Støtte til forbedring af kvaliteten af mælk og mejeriprodukter EFT C 186 af 6.8.2002

N 813/2001 12.7.2002 Foranstaltninger under plankontrakter mellem stat og region, 
foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet og til 
forbedring af dyresundhedsbeskyttelsen

EFT C 207 af 31.8.2002

N 667/2001 25.7.2002 OFIVAL — produktion af overfedede gæs og ænder EFT C 214 af 10.9.2002

N 668/2001 25.7.2002 OFIVAL — kaninsektoren EFT C 214 af 10.9.2002

N 669/2001 25.7.2002 OFIVAL — produktion af overfedede gæs og ænder EFT C 214 af 10.9.2002

N 670/2001 25.7.2002 OFIVAL — ægsektoren EFT C 214 af 10.9.2002

N 671/2001 25.7.2002 OFIVAL — produktion af hestekød og sæsonkorrigering af 
produktionen af føl

EFT C 214 af 10.9.2002

N 672/2001 25.7.2002 OFIVAL — sæsonkorrigering af produktionen af føl EFT C 214 af 10.9.2002

N 673/2001 25.7.2002 OFIVAL — produktion af slagtefjerkræ EFT C 214 af 10.9.2002

N 691a/2001 25.7.2002 Afsætningsstrukturer inden for vinavl og ønologi EFT C 214 af 10.9.2002

N 792/2001 25.7.2002 Mælkekvalitet og produktionsbetingelser for mælkeproduktion i 
bjergområder

EFT C 214 af 10.9.2002

N 793/2001 25.7.2002 Støtte til gedesektoren EFT C 214 af 10.9.2002

N 164/2002 25.7.2002 Støtte til afsætning af mælkeprodukter EFT C 214 af 10.9.2002

N 169/2002 25.7.2002 Støtte til afsætning af animalske produkter

N 258/2002 25.7.2002 Støtte til afsætning af prydplanter på det indre marked EFT C 214 af 10.9.2002

N 272/2002 25.7.2002 Skattelignende afgift til Société Interprofessionnelle de la 
Tomate

EFT C 214 af 10.9.2002

N 304/2002 25.7.2002 Skattelignende afgift til finansiering af Centre Technique de la 
Salaison, Charcuterie et Conserves de viande

EFT C 214 af 10.9.2002

N 307/2002 25.7.2002 Høstudbytteforsikring EFT C 214 af 10.9.2002

N 660/2001 14.8.2002 Støtte til forbedring af kvægavlsbygninger EFT C 238 af 3.10.2002

N 794/2001 2.9.2002 Støtte til skolemælksordning EFT C 238 af 3.10.2002

N 226/2002 2.9.2002 Støtte til svinekødskvalitet i bjergområder EFT C 238 af 3.10.2002
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Tyskland

N 259/2002 2.9.2002 Støtte til reklamer for prydplanter og blomster EFT C 238 af 3.10.2002

N 242/2002 6.9.2002 Støtte til finansiering af investeringer i alkoholmålere på 
vindestillerier

EFT C 242 af 8.10.2002

N 659/2001 9.9.2002 Støtte til opdrætsstalde til slagtekalve EFT C 246 af 12.10.2002

N 691b/2001 9.9.2002 Teknisk managementstøtte inden for vinavl og ønologi EFT C 246 af 12.10.2002

N 791/2001 9.9.2002 Produktion af ko-, gede- og fåremælk som led i CPER EFT C 246 af 12.10.2002

N 232/2002 9.9.2002 Støtte til produktion og afsætning af friske og forarbejdede 
frugter og grøntsager og andre

EFT C 246 af 12.10.2002

N 234/2002 9.9.2002 Støtte til udstyring af landbrugskooperativer med henblik på at 
sikre produkternes sporbarhed

EFT C 246 af 12.10.2002

N 255/2002 9.9.2002 Statsstøtte under plankontrakter mellem stat og region til vinavl 
og ønologi

EFT C 246 af 12.10.2002

N 365/2002 4.10.2002 Forsknings- og udviklingsstøtte på regionalt plan — 12. 
plankontrakt

EFT C 269 af 5.11.2002

N 369/2002 4.10.2002 Programmering i 12. plankontrakt mellem stat og region — 
produktion og afsætning af kvalitetsprodukter

EFT C 269 af 5.11.2002

N 336/2002 17.10.2002 Støtte som led i plankontrakter mellem stat og region (CPER) EFT C 280 af 16.11.2002

N 305/2002 28.10.2002 Skattelignende afgift til finansiering af Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

EFT C 291 af 26.11.2002

N 367/2002 30.10.2002 Investeringsstøtte på regionalt plan — 12. plankontrakt EFT C 298 af 30.11.2002

N 167/2002 13.11.2002 Fremme af kvalitetsvin på udenlandske markeder EFT C 311 af 14.12.2002

N 370/2002 13.11.2002 Støtte til landbruget i departementet Loire Atlantique EFT C 311 af 14.12.2002

N 396/2002 13.11.2002 Investeringsstøtte til Conseil Général du Cher EFT C 311 af 14.12.2002

N 398/2002 13.11.2002 Forsknings- og udviklingsstøtte inden for proteinrige afgrøder EFT C 311 af 14.12.2002

N 660/2002 13.11.2002 Støtte til teknologisk udvikling og innovation inden for kød- og 
ægprodukter

EFT C 311 af 14.12.2002

N 419/2002 22.11.2002 Vinavl og ønologi EFT C 324 af 24.12.2002

N 170/2002 25.11.2002 Støtte til afsætning af friske og forarbejdede frugter og 
grøntsager

EFT C 324 af 24.12.2002

N 689/2002 6.12.2002 Støtte til ADEME til rådgivningsbistand til landbruget EFT C 10 af 16.1.2003

N 625/2002 12.12.2002 Støtte til parfumeplanter, duftstofplanter og lægeplanter EFT C 16 af 23.1.2003

NN 116/2000 15.1.2002 Økologisk udvikling og ekspansion af skovbruget (Sachsen) EFT C 46 af 20.2.2002

N 489/2001 12.2.2002 Støtte til videreuddannelse inden for landbrug og skovbrug 
(Hessen)

EFT C 64 af 13.3.2002

N 270/2001 13.2.2002 Kvalitetsprogrammet »Certified Quality« (Bayern) EFT C 70 af 19.3.2002

N 203/2001 13.2.2002 Støtte til destruktion af kød- og benmel til drøvtyggere og 
animalsk fedt (Bayern)

EFT C 70 af 19.3.2002

N 621/2001 7.3.2002 Beskyttelses- og udviklingsforanstaltninger for 
naturbeskyttelsesområder (Schleswig-Holstein)

EFT C 86 af 10.4.2002

N 273/2001 12.3.2002 BSE — støtte til avlere (Nordrhein-Westfalen) EFT C 88 af 12.4.2002

N 419/2001 12.3.2002 Omstrukturering af en kødforarbejdningsvirksomhed 
(Niedersachsen)

EFT C 88 af 12.4.2002

N 487/2001 19.3.2002 Støtte til vinavl på stejle arealer (Hessen) EFT C 96 af 20.4.2002

N 344a/2001 25.3.2002 Program for omstilling til naturlig husdyravl (Bayern) EFT C 100 af 25.4.2002

N 684/2001 9.4.2002 Regionaludviklingsplanen »aktive regioner« EFT C 113 af 14.5.2002

N 765/2001 16.4.2002 Fremme af vegetabilske og hurtigt nedbrydelige smøremidler EFT C 117 af 18.5.2002

N 766/2001 16.4.2002 Biodieseltanke på landbrugsbedrifter EFT C 117 af 18.5.2002

N 788/2001 16.4.2002 Oprettelse af et konsulentcenter for organisk landbrug 
(Niedersachsen)

EFT C 117 af 18.5.2002

N 616/2001 24.4.2002 Støtte til destruktion af kød- og benmel til drøvtyggere og 
animalsk fedt (Schleswig-Holstein)

EFT C 126 af 28.5.2002

N 301/2001 29.4.2002 Kvalitets- og salgsfremmeforanstaltninger (Bayern) EFT C 130 af 1.6.2002

N 85/2002 29.4.2002 Støtte til biologisk skolemælk (Nordrhein-Westfalen) EFT C 130 af 1.6.2002
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Grækenland

N 26/2002 8.5.2002 Støtte til fordel for udvikling af biologisk landbrug EFT C 140 af 13.6.2002

N 266/2002 5.6.2002 Særligt program for statsstøtte i de tilfælde, hvor der konstateres 
BSE i slagterier (Bayern)

EFT C 162 af 6.7.2002

N 278/2002 19.6.2002 Støtte til udgifterne til destruktion af SRM (Niedersachsen) EFT C 174 af 20.7.2002

N 56/2002 24.6.2002 Investeringsstøtte til dyrevelfærdsegnede opdrætningsmetoder EFT C 177 af 25.7.2002

N 502/2001 25.7.2002 Bortskaffelse af gamle industrilagre af foder — BSE (Sachsen) EFT C 214 af 10.9.2002

N 832/2001 25.7.2002 Støtte til fremme af konsultationer til landbrugs- og 
skovbrugsbedrifter (Niedersachsen)

EFT C 214 af 10.9.2002

N 737/2001 31.7.2002 Fremme af husdyravl (Sachsen) EFT C 238 af 3.10.2002

N 57/2002 2.7.2002 Salgsfremmende foranstaltninger for vin (Bayern) EFT C 186 af 6.8.2002

N 66/2002 11.7.2002 BSE-krisen — støtte til fodersektoren (Saarland) EFT C 207 af 31.8.2002

N 748/2000 17.7.2002 Støtte til forvaltning af græsningsarealer og fremstilling af 
mejeriprodukter i bjergområder

EFT C 207 af 31.8.2002

N 116a/2002 2.9.2002 Støtte til skader forvoldt af dårligt vejr (Rheinland-Pfalz) EFT C 238 af 3.10.2002

N 189/2002 9.9.2002 Støtte til destruktion af dyrekroppe (Mecklenburg-
Vorpommern)

EFT C 246 af 12.10.2002

N 549/2001 18.9.2002 Forbedring af landbrugsstrukturerne og kystbeskyttelsen EFT C 246 af 12.10.2002

N 344b/2001 2.10.2002 Omstillingsprogram med henblik på etologisk sund kvægavl i 
landbruget (Bayern)

EFT C 269 af 5.11.2002

N 201/2002 2.10.2002 Forbrugerorientering i regionale initiativer til fremme af særlige 
tjenester inden for dyre- og miljøbeskyttelse

EFT C 269 af 5.11.2002

N 409/2002 2.10.2002 Støtte til destruktion af kød- og benmel til drøvtyggere og 
animalsk fedt (Bayern)

EFT C 269 af 5.11.2002

N 332/2002 4.10.2002 Støtte til paraplyorganisationer for salgsfremmende 
foranstaltninger (Bayern)

EFT C 269 af 5.11.2002

N 225/2002 8.10.2002 Støtte til forskningsinstitut for mejeriprodukter (Bayern) EFT C 272 af 8.11.2002

N 387/2002 8.10.2002 Støtte til frostbeskyttende regnvandsbassiner inden for frugtavl 
(Hamburg)

EFT C 272 af 8.11.2002

N 460/2002 8.10.2002 Investeringsstøtte til forebyggelse af svinepest (Rheinland-
Pfalz)

EFT C 272 af 8.11.2002

N 569/2002 8.10.2002 Bedrifter, der er overlevelsestruede på grund af følgerne af 
oversvømmelserne i 2002

EFT C 272 af 8.11.2002

N 595/2002 8.10.2002 Investeringskreditter til bedrifter, der er overlevelsestruede på 
grund af oversvømmelserne i 2002

EFT C 272 af 8.11.2002

N 30/2001 30.10.2002 Investeringer i landbruget (Bayern) EFT C 298 af 30.11.2002

N 473/2002 30.10.2002 Særprogram til bekæmpelse af virkningerne af BSE (Sachsen) EFT C 298 af 30.11.2002

N 647/2002 6.11.2002 Særprogrammet »oversvømmelse« i det fælles program 
»forbedring af landbrugsstrukturen og kystbeskyttelsen«

EFT C 301 af 5.12.2002

N 488/2001 13.11.2002 Støtte til udryddelsestruede dyreracer (Hessen) EFT C 311 af 14.12.2002

N 452/2002 25.11.2002 Fremme af afsætningen af organiske og regionale produkter 
(Saarland)

EFT C 324 af 24.12.2002

N 532/2002 25.11.2002 Støtte til bevaring af truet art (Glanrind) — Rheinland-Pfalz) EFT C 324 af 24.12.2002

N 666/2002 12.12.2002 Støtte til fremme af konsultationer til landbrugs- og 
skovbrugsbedrifter (Niedersachsen)

EFT C 16 af 23.1.2003

N 682/2002 13.12.2002 Støtteprogram for likviditetsstøtte og investeringer, der blev 
nødvendige som følge af følgerne af oversvømmelserne i 2002

EFT C 13 af 18.1.2003

N 317/2001 31.1.2002 Finansiel støtte til landbrugere, hvis landbrugsprodukter, 
foderstoffer og andre produkter er blevet beskadiget

EFT C 58 af 5.3.2002

N 300/2001 31.1.2002 Finansiel støtte til landbrugere, hvis landbrugsproduktion er 
blevet beskadiget af sygdomme

EFT C 58 af 5.3.2002

N 374/2001 21.2.2002 Støtte til virksomheder berørt af foranstaltningerne som led i 
bekæmpelsen af bovin spongiform encephalopati (BSE)

EFT C 75 af 26.3.2002

N 135/2000 25.3.2002 Finansiel støtte til landbrugere, hvis kartoffelafgrøder er blevet 
beskadiget på grund af ugunstige vejrforhold

EFT C 100 af 25.4.2002

N 139/2000 5.4.2002 Støtte til erstatning af tab af bønne- og tobaksproduktion EFT C 111 af 8.5.2002
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Irland

Italien

N 127/2002 25.7.2002 Foranstaltninger til fordel for landbrugere, hvis bedrifter og 
kvægbesætninger blev beskadiget på grund af brande i 2001

EFT C 214 af 10.9.2002

N 143/2002 18.9.2002 Finansiel støtte til landbrugere efter uvejrsperioderne fra 
november 2001 til januar 2002

EFT C 257 af 24.10.2002

N 135/2002 2.10.2002 Finansiel støtte til landbrugere, hvis kartoffelafgrøder er blevet 
beskadiget på grund af ugunstige vejrforhold

EFT C 269 af 5.11.2002

N 790/2000 2.10.2002 Finansiel støtte til landbrugere til kompensation for ugunstige 
vejrforhold

EFT C 269 af 5.11.2002

N 123/2002 2.10.2002 Finansiel støtte til landbrugere, hvis produktion og lagre af 
landbrugsprodukter og foderstoffer er blevet beskadiget på 
grund af ugunstige vejrforhold

EUT C 43 af 22.2.2003

NN 83/2002 8.10.2002 Ordning for overvågning og udryddelse af scrapie EFT C 272 af 8.11.2002

NN 88a/2002 6.12.2002 Skovbrugsudvikling EFT C 10 af 16.1.2003

NN 88b/2002 6.12.2002 Støtte til skovbrugssektoren (skovveje) EFT C 10 af 16.1.2003

N 248/2000 14.1.2002 Støtte til landbrugere, hvis bedrifter er blevet berørt af aviær 
influenza (Veneto)

EFT C 40 af 14.2.2002

N 302/2000 14.1.2002 Forbedring af jordbundskvaliteten (Emilia Romagna) EFT C 40 af 14.2.2002

N 38/2001 30.1.2002 Støtte til forvaltning af landbrugs- og kvægbestandaffald 
(Lombardiet)

EFT C 58 af 5.3.2002

N 204/2002 30.1.2002 Ændring af kvalitets- og sundhedskriterierne for mælk og 
mælkeprodukter (Bolzano)

EFT C 58 af 5.3.2002

N 639/2001 31.1.2002 Faldende lagerafsætningsstøtte EFT C 58 af 5.3.2002

N 599/2002 31.1.2003 Støtte til landbrugsudvikling EUT C 50 af 4.3.2003

N 798/2001 12.2.2002 Forebyggende plan til bekæmpelse af artritis-encefalitis hos 
geder (Lombardiet)

EFT C 64 af 13.3.2002

N 679/2001 21.2.2002 Støtte til landbrugskooperativer til erstatning for tab på grund af 
vejrforholdene

EFT C 75 af 26.3.2002

NN 103/1999 27.2.2002 Støtte til unge iværksættere i landbruget EFT C 85 af 9.4.2002

N 30/2002 27.2.2002 Reklame for landbrugsprodukter EFT C 85 af 9.4.2002

N 689/2001 5.3.2002 Investeringsstøtte i landbruget EFT C 85 af 9.4.2002

N 617/2001 7.3.2002 Bestemmelser for dyrkning, opdræt, forsøg, afsætning 
(Umbrien)

EFT C 86 af 10.4.2002

N 423/2001 12.3.2002 Fremme af kvalitetslandbrugsprodukter EFT C 88 af 12.4.2002

N 446/2001 19.3.2002 Sundhedsstøtte til husdyravlsbedrifter (Val Aoste) EFT C 96 af 20.4.2002

N 584/2001 19.3.2002 Støtte til landbrugsudvikling, der er forenelig med bevaring af 
fauna og miljøressourcer (Lombardiet)

EFT C 96 af 20.4.2002

N 350/2001 18.4.2002 Oprettelse af en regional fond til styring af epizootier og 
plantesygdomme og BSE-foranstaltninger

EFT C 117 af 18.5.2002

N 68/2002 18.4.2002 Investeringsstøtte til køb af landbrugsmaskiner EFT C 117 af 18.5.2002

C 7a/2000 3.4.2002 Støtte i landbruget EFT L 194 af 23.7.2002

N 368/2001 3.4.2002 Sucrerie Molise SpA — mellemsigtet omstruktureringsprojekt EFT C 110 af 7.5.2002

N 248/2000 5.4.2002 Støtte til landbrugere, hvis bedrifter er blevet berørt af aviær 
influenza (Veneto)

EFT C 111 af 8.5.2002

N 105/2001 16.4.2002 Støtte til landbrugsbedrifter, der er beliggende i beskyttede 
regionale områder (Lombardiet)

EFT C 117 af 18.5.2002

C 60/2001 7.5.2002 Land- og skovbrugsinfrastrukturer EFT L 282 af 19.10.2002

N 241/2001 7.5.2002 Handelskamrenes støtteordning til fordel for landbrugsbedrifter EFT C 140 af 13.6.2002

N 366/2001 7.5.2002 Lån på favorable vilkår (Piemont) EFT C 140 af 13.6.2002

N 17/2002 15.5.2002 Forskningsprogram for spredning af nye varieteter af kartofler EFT C 145 af 18.6.2002

N 31/2002 17.5.2002 Efterfølgende foranstaltninger til erstatning for skader forvoldt 
af katarralsk feber hos får

EFT C 157 af 2.7.2002
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N 412/2001 30.5.2002 Forebyggelse og forbedring af vandet i Venezia-lagunen 
(Veneto)

EFT C 157 af 2.7.2002

N 46/2002 6.6.2002 Forordning om støtte til jordfordeling gennem bytte eller køb af 
arealer

EFT C 162 af 6.7.2002

N 45/2002 19.6.2002 Brancheaftale i 2001 om industriel forarbejdning og støtte til 
privat oplagring

EFT C 174 af 20.7.2002

N 721/2001 24.6.2002 Beskyttelse af indigene genetiske ressourcer, der kan være af 
interesse for landbruget

EFT C 177 af 25.7.2002

N 211/2002 24.6.2002 National lov 122/01, artikel 5, afsnit 7 EFT C 177 af 25.7.2002

N 504/2001 17.7.2002 Støtteforanstaltninger til landbruget EFT C 207 af 31.8.2002

N 588/2001 17.7.2002 Supplerende støtte til landbruget EFT C 207 af 31.8.2002

N 728/2001 25.7.2002 Støtte til fordel for brug af frø, der stammer fra vedvarende 
græsarealer

EFT C 214 af 10.9.2002

N 769/2001 25.7.2002 Skovbrugssektoren (Marche) EFT C 214 af 10.9.2002

N 119/2002 25.7.2002 Hasteforanstaltninger til bekæmpelse af BSE (Puglia) EFT C 214 af 10.9.2002

N 457/2001 7.8.2002 Støtte til agroindustrien San Marino EFT C 238 af 3.10.2002 

N 586/2001 26.8.2002 Indkaldelse af bud på projekter i svinekødssektoren (Friuli-
Venezia-Giulia)

EFT C 238 af 3.10.2002

N 331/2002 2.9.2002 Støtte til erstatning for skader forvoldt af tørken i 2001/2002 EFT C 238 af 3.10.2002

N 441/2002 2.9.2002 Støtte til opgradering af skovbrugsaktiviteter EFT C 238 af 3.10.2002

N 229/2002 6.9.2002 Støtte til bjerglandbrugere EFT C 242 af 8.10.2002

N 452/2001 9.9.2002 Organisk landbrug, kvalitetslandbrug og nichelandbrug EFT C 246 af 12.10.2002

N 251/2002 9.9.2002 Støtte til betaling af forsikringspræmier EFT C 246 af 12.10.2002

N 335/2001 11.9.2002 Artikel 61 og 67 i provinslov nr. 3/2001 om fastsættelse af 
foranstaltninger i relation til bevægelser i de offentlige finanser i 
2001 (Trento)

EFT C 246 af 12.10.2002

N 122/2002 23.9.2002 Fremme af kvalitetsprodukter EFT C 246 af 12.10.2002

C 61/1996 2.10.2002 Regionallov 81/95 — afsætning af varer i bilag 2 (Sicilien) EFT L 329 af 5.12.2002

N 250/2002 4.10.2002 Støtte til landbrugskooperativer — tab som følge af uvejr EFT C 269 af 5.11.2002

N 384/2002 8.10.2002 Støtte til den fytosanitære sektor EFT C 272 af 8.11.2002

N 54/2002 17.10.2002 Vinruter, olivenolieruter og ruter for typiske og traditionelle 
landbrugsfødevarer

EFT C 280 af 16.11.2002

N 144/2002 17.10.2002 Regionallov 14/2001, artikel 23, etikettering af oksekød EFT C 280 af 16.11.2002

N 302/2002 17.10.2002 Foranstaltninger til fordel for investeringer i den zootekniske 
sektor (Friulie-Venezia-Giulia)

EFT C 280 af 16.11.2002

N 216/2002 17.10.2002 Oprettelse af et blomsterdyrkningsdistrikt (Ligurien) EFT C 280 af 16.11.2002

N 227/2002 17.10.2002 Støtte til udvikling af sporbarhedssystemer i 
landbrugsfødevaresektoren

EFT C 280 af 16.11.2002

N 594/2002 30.10.2002 Støtte til erstatning for skade forvoldt af tørken i 2001/2002 og 
frosten i vinteren

EFT C 298 af 30.11.2002

N 341/2002 3.11.2002 Foranstaltning til fremme af nye virksomheder ledet af kvinder EFT C 311 af 14.12.2002

N 782/2000 13.11.2002 Foranstaltninger til fordel for landbrugsøkonomien (Trento) EFT C 311 af 14.12.2002

N 592/2001 13.11.2002 Støtte til fremme af landbrugsprodukter (Sicilien) EFT C 311 af 14.12.2002

N 575/2002 13.11.2002 Normer for beskyttelse af dyrkningen og produktionskvaliteten 
af bergamotter

EFT C 311 af 14.12.2002

N 560/2002 25.11.2002 Støtte til virksomheder ramt af kvægtuberkulose (Sardinien) EFT C 324 af 24.12.2002

N 830/2001 6.12.2002 Plan for kontrol og udryddelse af smitsom agalakti i 
kvægbesætninger og hos geder (Como-provinsen)

EFT C 10 af 16.1.2003

N 55/2002 6.12.2002 Fremme af typiske vine (Friuli-Venezia-Giulia) EFT C 10 af 16.1.2003 

N 145/2002 6.12.2002 Støtte til lovudkast om markedsføringsinstitut nr. 376/02 EFT C 10 af 16.1.2003

NN 37/1998 11.12.2002 Artikel 11 i regionallov nr. 40/1997 (Sicilien) EFT C 16 af 23.1.2003

N 590 a/2001 11.12.2002 Regionallov 32/2000: bestemmelser for iværksættelse af det 
flerårige udviklingsprogram for 2000-2006 og omlægning af 
virksomhedsstøtteordningerne

EFT C 16 af 23.1.2003

NN 138/2002 11.12.2002 Artikel 7 i regionallov nr. 22/1999, »Hasteforanstaltninger til 
fordel for landbruget«

EFT C 16 af 23.1.2003

N 301/2002 12.12.2002 Provinslov 1/2000, artikel 91 og 97 EFT C 16 af 23.1.2003

N 220/2002 12.12.2002 Skattekreditter til fordel for landbrugsinvesteringer EFT C 214 af 10.9.2002
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Luxembourg

Nederlandene

Spanien

N 18/2002 9.4.2002 Støtte til avlere, der er ramt af BSE-krisen EFT C 113 af 14.5.2002

N 647/2001 30.10.2002 Indkomststøtte til landbrugere — uvejr i 2000 EFT C 298 af 30.11.2002

N 25/2002 27.2.2002 Forlængelse af finansieringen af en reklamekampagne til fordel 
for champignoner

EFT C 85 af 9.4.2002

N 641/2001 17.4.2002 Løgavl EFT C 324 af 24.12.2002

N 753/2001 24.4.2002 Ændring af ordningen for ophør med erhvervsaktivitet i 
avlssektoren

EFT C 126 af 28.5.2002

N 857/2001 2.7.2002 Affaldsbegrænsning i vinsektoren EFT C 186 af 6.8.2002

N 12/2002 4.10.2002 Regulativ udstedt af brancheforeningen af erhvervsgartnere om 
indførelse af en skattelignende afgift på produktionen af 
julesalat til finansiering af en reklamekampagne

EFT C 269 af 5.11.2002

N 851/2001 17.10.2002 Investeringer i organisk svineavl EFT C 280 af 16.11.2002

N 129/2002 6.11.2002 Ændring af visse foranstaltninger truffet af brancheforeningen 
af erhvervsgartnere i frugtsektoren

EFT C 301 af 5.12.2002

N 33/2002 25.11.2002 Støtte til beskyttelse af udryddelsestruede dyreracer EFT C 324 af 24.12.2002

N 230b/2002 25.11.2002 Løntilskudsordning — nordlige Nederlandene 2002 
(forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter)

EFT C 324 af 24.12.2002

N 432/2002 25.11.2002 Ændring af visse skattelignende afgifter for at finansiere 
foranstaltninger i sektoren for spisekartofler

EFT C 324 af 24.12.2002

N 210/2002 6.12.2002 Tilskud til nedrivning af landbrugsejendomme og andre 
bygninger, der er beliggende uden for bymæssig bebyggelse 
(Noord-Brabant)

EFT C 10 af 16.1.2003

N 448/2002 6.12.2002 Ændring af en skattelignende afgift for at finansiere 
foranstaltninger i sektoren for kartoffelavl til fremstilling af 
stivelse

EFT C 10 af 16.1.2003

N 774/2001 30.1.2002 Støtte til landbrugsforsikringer EFT C 58 af 5.3.2002

N 834/2001 30.1.2002 Støtte til fremme af investeringer i teknologisk innovation i 
fødevareindustrien (Madrid)

EFT C 58 af 5.3.2002

N 835/2001 30.1.2002 Støtte til forskning og udvikling (Andalucien) EFT C 58 af 5.3.2002

N 264/2001 31.1.2002 Støtte til indsamling, transport, behandling og destruktion af 
risikomateriale

EFT C 58 af 5.3.2002

N 633/2001 21.2.2002 Støtte til avlere af kvægracen Parda (Aragón) EFT C 75 af 26.3.2002

N 5/2002 21.2.2002 Støtte til forarbejding og afsætning af landbrugs- og 
skovbrugsprodukter (Valencia)

EFT C 75 af 26.3.2002

N 654/2001 5.3.2002 Støtte til avlere (BSE) (Castilla-Leon) EFT C 85 af 9.4.2002

N 52/2002 5.3.2002 Støtte til avlere og slagterier (Murcia) EFT C 85 af 9.4.2002

N 815/2001 19.3.2002 Støtte til investeringer i husdyravl (Castilla León) EFT C 96 af 20.4.2002

N 83/2002 22.3.2002 Støtte til biavl (Murcia) EFT C 100 af 25.4.2002

N 511/2001 5.4.2002 Støtte til virksomheden »Quesos del Duero« EFT C 111 af 8.5.2002

N 128/2002 5.4.2002 BSE-krisen — støtte til avlere (Galicien) EFT C 111 af 8.5.2002

N 33/2001 5.4.2002 Støtte til landbruget (Navarra) EFT C 111 af 8.5.2002

N 249/2002 17.5.2002 Støtte til biavlere (Cantabrien) EFT C 157 af 2.7.2002

N 324/2001 29.5.2002 Foranstaltninger med henblik på sammenlægning, oprettelse og 
udvidelse af kooperativer (Catalonien)

EFT C 157 af 2.7.2002

N 611a/2001 29.5.2002 Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, 
skovbrugsprodukter og fødevarer

EFT C 157 af 2.7.2002

N 101/2002 17.7.2002 Støtte til mælkesektoren EFT C 207 af 31.8.2002

N 581/2001 25.7.2002 Støtte til landbrugssammenslutninger (Galicien) EFT C 214 af 10.9.2002

N 772/2001 25.7.2002 Afsætning af landbrugsprodukter (Madrid) EFT C 214 af 10.9.2002
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Sverige 

Det Forenede Kongerige

1.2. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over 
for hele støtten eller en del heraf

Danmark

N 277/2002 25.7.2002 Støtte til programmer for produktion af kvalitetsavlsprodukter 
(De Kanariske Øer)

EFT C 214 af 10.9.2002

N 328/2002 25.7.2002 Støtte til indsamling, transport, behandling og destruktion af 
risikomateriale og andre animalske biprodukter (Baskerlandet)

EFT C 238 af 3.10.2002

N 444/2002 25.7.2002 Støtte til avlere (BSE) Galicien EFT C 214 af 10.9.2002

N 445/2002 31.7.2002 Støtte til sanering af husdyrbesætninger (Galicien) EFT C 238 af 3.10.2002

N 470/2002 31.7.2002 Støtte til sammenslutninger af kartoffelproducenter EFT C 238 af 3.10.2002

N 676/2001 6.8.2002 BSE — støtte til tyreavl EFT C 291 af 26.11.2002

N 764/2001 12.9.2002 Støtte til landbrugssammenslutninger (Galicien) EFT C 246 af 12.10.2002

N 852/2001 12.9.2002 Støtte til gennemførelse af programmer for sikring af 
kvalitetsoksekød

EFT C 246 af 12.10.2002

N 199/2002 12.9.2002 Støtte til forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter 
(Murcia)

EFT C 246 af 12.10.2002

N 503/2002 12.9.2002 Fytosanitære foranstaltninger for kartofler (De Kanariske Øer) EFT C 246 af 12.10.2002

N 547/2002 4.10.2002 Støtte til køb af racedyr — kvæg, får og geder EFT C 269 af 5.11.2002

N 112/2002 17.10.2002 Støtte til erhvervsgartnerier EFT C 280 af 16.11.2002

N 500/2002 13.11.2002 Støtte til avlere af fåreracen Ojinegra (Aragon) EFT C 311 af 14.12.2002

N 502/2002 13.11.2002 Støtte til avlere af fåreracen Roya Bilbitana (Aragón) EFT C 311 af 14.12.2002

N 113/2002 25.11.2002 Støtte til væksthusgartnerier (Madrid) EFT C 324 af 24.12.2002

N 664/2002 6.12.2002 Støtte til indsamling, transport, behandling og destruktion af 
risikomateriale og andre animalske biprodukter (Baskerlandet)

EFT C 10 af 16.1.2003

N 42/2001 30.1.2002 Skovplantning i områder i det sydlige Sverige, der er blevet 
ramt af storm

EFT C 58 af 5.3.2002

NN 55/2002 7.5.2002 Landbrugserhvervsrådgivning EFT C 140 af 13.6.2002

N 318/2001 17.5.2002 Vaccination mod Aujeszkys syge (Nordirland) EFT C 157 af 2.7.2002

N 718b/2001 17.5.2002 Bying Yime — bistandsordning (Nordirland) EFT C 157 af 2.7.2002

N 10/2002 17.5.2002 Erhvervsstøttefond for mund- og klovesygeramte bedrifter EFT C 157 af 2.7.2002

N 126/2002 17.5.2002 Nordirsk scrapieplan — genotypningsordning EFT C 157 af 2.7.2002

NN 54/2002 17.7.2002 Skolemælkstilskudsordning EFT C 207 af 31.8.2002

N 70/2002 25.7.2002 Nordirland — organisk landbrug EFT C 214 af 10.9.2002

N 327/2002 6.9.2002 Det nordirske oksekødskvalitetsinitiativ EFT C 242 af 8.10.2002

N 393/2002 6.9.2002 Erhvervsrådgivning til landbrugere, der berøres af forbuddet 
mod at opfodre svin med madrester

EFT C 242 af 8.10.2002

N 184/2002 8.10.2002 Nordirsk plan mod scrapie — udryddelsesordning EFT C 272 af 8.11.2002

NN 114/2002 13.11.2002 Walisisk genotypningsordning for moderfår EFT C 311 af 14.12.2002

N 544/2002 25.11.2002 National scrapieplan: genotypningsordninger til fremme af 
opdræt med henblik på genetisk resistens

EFT C 324 af 24.12.2002

N 505/2002 6.12.2002 Landbrugsudviklingsordning (England) EFT C 10 af 16.1.2003

N 534/2001 20.12.2002 Næringsstofsforvaltningsordning (Nordirland) EFT C 20 af 28.1.2003

N 585/2002 16.9.2002 Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøattest — transport ad 
søvejen

EFT C 1 af 4.1.2003 
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Italien

1.3. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis negativ beslutning

Spanien

Portugal

1.4. Andre beslutninger truffet af Kommissionen

Spanien

2. Inden for fiskerisektoren

2.1. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet uden at indlede 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

Belgien

Danmark

Finland 

Frankrig

C 32/2002 (ex
N 522/2001)

24.4.2002 Støtte i oksekødssektoren EFT C 145 af 18.6.2002

C 39/2002 (ex
N 130/2001)

5.6.2002 Omstrukturering af virksomheden »cooperativa agricola 
Moderna« (Marche)

EFT C 251 af 18.10.2002

C 22/2001 1.12.2002 Støtteforanstaltninger til landbruget som følge af stigende 
brændstofudgifter

Endnu ikke offentliggjort

C 31/1999 27.2.2002 Foranstaltninger til fordel for produktion af søer Endnu ikke offentliggjort 

C 65/1997 27.2.2002 Kredit til gældsnedbringelse for virksomheder med intensiv 
husdyravl og stimulering af svineavlen

Endnu ikke offentliggjort 

C 2/2001 12.3.2002 Beslutning om gældsinddrivelse i forbindelse med køb af 
mælkekvoter

EFT L 144 af 1.6.2002

NN 39/2001 19.6.2002 Midlertidig dom EFT C 175 af 23.7.2002

NN 73/2001 19.6.2002 Strukturforanstaltninger i Belgien EFT C 175 af 23.7.2002

NN 20/2002 4.10.2002 Dom vedrørende strukturforanstaltninger i Wallonien Endnu ikke offentliggjort 

N 464/2002 26.11.2002 Management inden for havfiskeriet Endnu ikke offentliggjort 

N 666/2001 25.7.2002 Afgiftsfonden for danske dambrug EFT C 252 af 19.10.2002

N 374/2002 10.9.2002 Støtte til fiskeriet Endnu ikke offentliggjort 

N 102/2001 7.5.2002 Støtte til fiskeriet EFT C 193 af 13.8.2002

N 464/2001 31.1.2002 Skattelignende afgift til fordel for havfiskeriudvalg EFT C 77 af 28.3.2002

N 80/2002 19.3.2002 Støtte til lokale myndigheder — fiskeri EFT C 232 af 28.9.2002
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Tyskland

Irland

Italien

NN 120/2000 3.4.2002 Plan for oplægning af fartøjer 2000 EFT C 232 af 28.9.2002

N 839a/2001 24.6.2002 Støtte fra staten og OFIMER: investeringer i fiskeri og 
akvakultur (samfinansieret af IFOP)

Endnu ikke offentliggjort 

N 696/2001 31.1.2002 Sildefiskeri EFT C 193 af 13.8.2002

N 775/2001 25.3.2002 Foranstaltninger til opgradering af hvidfisk (Mecklenburg-
Vorpommern)

EFT C 193 af 13.8.2002 

N 734/2001 26.3.2002 Støtte til investeringer i fiskeri i indre farvande og akvakultur 
(Schleswig-Holstein)

EFT C 193 af 13.8.2002

N 597/2001 2.5.2002 Coastal Research Management GBR, Kiel EFT C 193 af 13.8.2002

N 859/2001 2.5.2002 Engangsstøtte til BUTT Gesellschaft für marine Fischzucht 
(Schleswig-Holstein)

EFT C 193 af 13.8.2002

N 212/2002 31.7.2002 Fiskeri — kollektive foranstaltninger Endnu ikke offentliggjort 

N 348/2002 31.7.2002 Tilskud til virksomheden BlueBioTech Endnu ikke offentliggjort 

N 275/2002 10.9.2002 Foranstaltninger til fordel for kyst- og højsøfiskeri Endnu ikke offentliggjort 

N 459/2002 14.11.2002 Støtte til fiskeri og akvakultur — delstaten Hessen

N 573/2002 25.11.2002 Fremme af akvakultur og fiskeri i søer og vandløb (Land Baden-
Württemberg)

EUT C 59 af 14.3.2003 

N 383/2001 8.4.2002 Støttepakke til skaldyrsavlere EFT C 232 af 28.9.2002

N 726/2001 29.5.2002 Program til fremme af muslingefiskeri i Castlemaine Bottom EFT C 232 af 28.9.2002

N 71/2002 30.5.2002 Tonnage — ommålingsprogram EFT C 232 af 28.9.2002

N 7/2002 26.3.2002 Tilskud til fiskerisektoren (Sardinien) EFT C 232 af 28.9.2002

NN 37/2002 3.4.2002 Støtte fra Pouilles til fiskeriet EFT C 232 af 28.9.2002

NN 48/2002 19.6.2002 Foranstaltninger inden for fiskeri (alle regioner bortset fra mål 
1-regioner)

EFT C 248 af 15.10.2002

NN 56/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF EFT C 248 af 15.10.2002

NN 57/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF i Toscana EFT C 248 af 15.10.2002

NN 58/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF EFT C 248 af 15.10.2002

NN 59/2002 19.6.2002 Støtte til regionen Lombardiet til foranstaltninger, der 
medfinansieres af FIUF

EFT C 252 af 19.10.2002

NN 60/2002 19.6.2002 Støtte til regionen Marches til foranstaltninger, der 
medfinansieres af FIUF

EFT C 248 af 15.10.2002

NN 61/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF
(regionen Friuli-Venezia-Giulia)

EFT C 248 af 15.10.2002

NN 62/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF (Ligurien) EFT C 248 af 15.10.2002

NN 63/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF (Lazio) EFT C 248 af 15.10.2002

NN 64/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF (Emilia-
Romagna)

EFT C 248 af 15.10.2002

NN 65/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF (Umbrien) EFT C 248 af 15.10.2002

NN 66/2002 19.6.2002 Foranstaltninger, der medfinansieres af FIUF (Trento) EFT C 248 af 15.10.2002

N 6/2002 24.6.2002 Tilskud til fiskerisektoren (Calabrien)) EFT C 252 af 19.10.2002

NN 50/2002 2.7.2002 Støtte til regionen Campania til foranstaltninger, der 
medfinansieres af FIUF (2000-2006)

EFT C 252 af 19.10.2002

NN 159/2001 13.11.2002 Teknisk afbrydelse af fiskeriet (år 2001) EFT C 327 af 28.12.2002

NN 107/2002 13.11.2002 Midlertidig indstilling af fiskeriet i 2002 EFT C 327 af 28.12.2002

NN 111/1999 27.11.2002 Programaftaler EFT C 9 af 15.1.2003

N 405/2002 13.12.2002 Strukturforanstaltninger inden for akvakultur (Molise) Endnu ikke offentliggjort 
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Nederlandene

Portugal

Spanien

N 87/2002 24.6.2002 Støtte til fiskeriet EFT C 193 af 13.8.2002

N 92/2002 3.7.2002 Forordning vedrørende bidrag til forskningsfonden for landing 
af fiskefangster 2002

EFT C 186 af 6.8.2002

N 117/2002 3.7.2002 Forskningsmidler til detailhandelen (2002) EFT C 186 af 6.8.2002

N 546/2001 27.11.2002 Fiskelicenser EFT C 9 af 15.1.2003

N 321/2002 6.12.2002 Forbedring af de økonomiske udsigter for fiskeriet i Urk for 
perioden 2000-2006

Endnu ikke offentliggjort 

N 637/2001 4.2.2002 Indstilling af tunfiskeriet (Azorerne) EFT C 59 af 6.3.2002

NN 150/2001 13.2.2002 Aftale med Marokko — oplægning af fiskerflåde Endnu ikke offentliggjort

N 515/2001 19.3.2002 PRODESA — Azorerne — fiskerisektoren EFT C 100 af 25.4.2002

N 820/2001 3.4.2002 Foranstaltninger iværksat af erhvervskredse, kystfiskeri og 
innovative foranstaltninger — fiskerisektoren

EFT C 193 af 13.8.2002

N 130/2002 23.5.2002 Aftale med Marokko — omstilling af fiskerflåden EFT C 193 af 13.8.2002

N 779/2001 24.6.2002 Fiskeri- og akvakulturprodukters kvalitet EFT C 193 af 13.8.2002

N 778/2001 3.7.2002 Prodesa — Azorerne — renovering og modernisering af 
fiskerfartøjer og havneudstyr

EFT C 252 af 19.10.2002

N 312/2002 3.7.2002 Socioøkonomiske foranstaltninger i fiskerisektoren EFT C 252 af 19.10.2002

N 290/2002 8.7.2002 Fremme af og søgning efter nye afsætningsmarkeder — fisk — 
Azorerne

EFT C 9 af 15.1.2003

N 354/2002 25.7.2002 Prodesa — Azorerne — socioøkonomiske foranstaltninger EFT C 252 af 19.10.2002

N 418/2002 29.7.2002 Prodesa — kystfiskeri — Azorerne EFT C 252 af 19.10.2002

NN 106/2002 15.11.2002 Socioøkonomiske foranstaltninger — fiskerisektoren (Madeira) EUT C 59 af 14.3.2003

N 690/2002 13.12.2002 Foranstaltninger iværksat af erhvervskredse og innovative 
foranstaltninger — fiskerisektoren (Azorerne)

Endnu ikke offentliggjort

N 814/2001 4.2.2002 Forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og 
akvakulturprodukter

EFT C 193 af 13.8.2002

NN 8/2001 13.2.2002 Forlængelse af støtte til redere, der fisker i marokkanske 
farvande

Endnu ikke offentliggjort 

NN 81/2001 13.2.2002 Aftale med Marokko — oplægning af fiskerflåden Endnu ikke offentliggjort 

N 803/2001 3.4.2002 Afsætning af fiskerivarer (Andalucien) EFT C 193 af 13.8.2002

N 103/2002 26.6.2002 Aftale med Marokko — omstilling af aktiviteter (De Kanariske 
Øer)

Endnu ikke offentliggjort 

N 69/2002 2.7.2002 Aftale med Marokko — omstilling af fiskerflåden (Andalucien) EFT C 252 af 19.10.2002 

N 72/2002 2.7.2002 Aftale med Marokko — omstilling af fiskerflåden (Galicien) EFT C 252 af 19.10.2002

N 855/2001 3.7.2002 Regional forskningstøtte i fiskerisektoren (Andalucien) EFT C 252 af 19.10.2002 

N 154/2002 3.7.2002 Strukturforanstaltninger til fordel for fiskeriet (De Kanariske 
Øer)

EFT C 252 af 19.10.2002

N 141/2002 25.7.2002 Aftale med Marokko — omstilling af fiskerflåden (Ceuta og 
Melilla)

EFT C 252 af 19.10.2002

N 84/2002 26.7.2002 Aftale med Marokko — omstilling af fiskerflåden EFT C 252 af 19.10.2002

N 447/2002 10.9.2002 Forarbejdning og afsætning af fiskeriprodukter Endnu ikke offentliggjort 

N 456/2002 11.9.2002 Midlertidig indstilling af fiskeriet efter kulmule (Galicien) EFT C 262 af 29.10.2002

N 458/2002 11.9.2002 Kystfiskeri (Galicien) EFT C 262 af 29.10.2002

N 420/2002 15.11.2002 Midlertidig indstilling af fiskeriet (Baskerlandet) EUT C 59 af 14.3.2003

N 624/2002 15.11.2002 Foranstaltninger iværksat af erhvervskredse — fiskerisektoren 
(Galicien)

Endnu ikke offentliggjort 

N 457/2002 18.12.2002 Midlertidig indstilling af kulmulefiskeriet (Cantabrien) Endnu ikke offentliggjort 
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Sverige

Det Forenede Kongerige

2.2. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
efter at den pågældende medlemsstat har trukket det anfægtede støtteprojekt tilbage

Italien

3. Inden for transportsektoren

3.1. Sager, hvori Kommissionen uden at have indledt undersøgelsesproceduren har konstateret, at 
der ikke er tale om støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Østrig 

Tyskland

Portugal

Italien

3.2. Sager, hvori Kommissionen uden at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
eller artikel 6, stk. 5, i beslutning nr. 2496/96/EKSF har fundet støtten forenelig med 
fællesmarkedet

Danmark

NN 31/2001 4.9.2002 Støtteordning til fiskeindustrien EFT C 262 af 29.10.2002

NN 79/2002 18.9.2002 Støtteordning vedrørende godtgørelse for ophør med 
laksefiskeri

EFT C 262 af 29.10.2002

N 719/2001 4.2.2002 Frivillig buyout-ordning for laksefiskeriet i Nordirland EFT C 77 af 28.3.2002

N 760/2001 4.2.2002 Fiskerfartøjsordning 2001 EFT C 77 af 28.3.2002

N 178/2001 19.3.2002 Projekter medfinansieret af FIUF i fiskeriet og inden for 
akvakultur (Wales)

EFT C 232 af 28.9.2002

N 509/2001 19.6.2002 Laksenettolicenser under buyout-ordning EFT C 252 af 19.10.2002

C 83/2001 13.11.2002 Planteslimforurening i Adriaterhavet Endnu ikke offentliggjort

N 471/2002 27.11.2002 Første dampskibfartsselskab på Donau Endnu ikke offentliggjort 

C 1810/2002 7.5.2002 Tyskland/ RAG’s køb af Saarbergwerke EFT L 203 af 1.8.2002

N 132/2002 9.4.2002 Refinansiering af TAP Endnu ikke offentliggjort

N 318/2002 19.6.2002 Kapitaltilførsel til Alitalia Endnu ikke offentliggjort 

N 784/2001 27.2.2002 Støtte til danske privatbaner EFT C 88 af 12.4.2002

N 563/2001 12.3.2002 Tonnageafgiftsordning EFT C 146 af 19.6.2002

N 100/2001 22.5.2002 Støtteordning for anvendelse af miljøvenlige lastbiler EFT C 154 af 28.6.2002

NN 116/2002 13.11.2002 Dansk skattenedsættelse for sømænd

N 287/2002 11.12.2002 Miljøtilskud til godstransport pr. jernbane EUT C 34 af 13.2.2003 
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 285
Østrig

Belgien

Finland

Frankrig

Tyskland

Irland

Italien

Nederlandene

Portugal

N 644/2001 27.2.2002 Den østrigske statslige fond ERP EFT C 88 af 12.4.2002

N 438/2002 16.10.2002 Havnemestre i belgiske søhavne EFT C 284 af 21.11.2002

NN 45/2002 6.3.2002 Udvidelse af luftfartsselskabsforsikring

N 195/2002 16.10.2002 Tonnageafgiftsordning

C 65/2000 
(ex N 679/2000)

30.1.2002 Driftsudgifter til nye nærskibstrafikruter EFT L 196 af 25.7.2002

N 806/2001 30.1.2002 Udvidelse af luftfartsselskabsforsikring EFT C 59 af 6.3.2002

N 643/2001 19.6.2002 Støtte til udbygning af jernbanesidespor EFT C 178 af 26.7.2002 

N 781/2002 2.7.2002 Færgeforbindelse til Korsika EFT C 186 af 6.8.2002

NN 27/2002 17.7.2002 SNCM EUT C 148 af 25.6.2003

NN134/2002
(ex N 841/01)

27.2.2002 Flytning af trafik fra vej til jernbane mellem München og 
Verona

EFT C 88 af 12.4.2002

N 269/2002 2.7.2002 Luftfartsforsikringsordning EFT C 23 af 30.1.2003

N 308/2002 18.9.2002 Fremme af investeringer i jernbaneinfrastruktur EFT C 277 af 14.11.2002

N 406/2002 2.10.2002 Specialretningslinjer EFT C 292 af 27.11.2002

NN 94/2002 30.10.2002 Maritim uddannelsesstøtte Endnu ikke offentliggjort 

NN 34/2002 27.2.2002 Foranstaltninger til erstatning for skade lidt i luftfartssektoren

N 661/2002 2.12.2002 Indkomstskattenedsættelsesordning for sømænd EFT C 15 af 22.1.2003

N 504/2002 11.12.2002 Tonnageafgiftsordning EFT E 15 af 22.1.2003

C 54/96 19.6.2002 Omstruktureringsstøtte til Alitalia EFT C 239 af 4.10.2002

N 519/2002 6.9.2002 Forlængelse af en støtteordning til nedbringelse af sociale 
bidrag fra rederier

EFT C 262 af 29.10.2002

NN 35/2002 27.2.2002 Ordning for dækning af luftfartsrisici med statsgaranti

N 762/2001 27.2.2002 Madeira SIPPE EUT C 65 af 19.3.2003 

N 507/2001 7.5.2002 Siriart EFT C 146 af 19.6.2002
KONK. BERETN. 2002



286  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
Spanien

Det Forenede Kongerige 

3.3. Sager, hvori Kommissionen har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over 
for hele støtten eller en del deraf

Østrig

Grækenland

Nederlandene 

Belgien 

Spanien 

Italien

N 736/2001 27.2.2002 Tonnageafgiftsordning

N 203/2002 18.9.2002 Køb af elektriske og hybride køretøjer/motorcykler EFT C 9 af 15.1.2003

N 600/B/2001 16.10.2002 Beskæftigelsesordninger for transportsektoren EUT C 68 af 21.3.2003 

N 337/2002 27.11.2002 Køb af køretøjer til offentlig transport for personer med nedsat 
mobilitet

EUT C 34 af 13.2.2003

NN 170/2001 13.2.2002 Redningsstøtte til britisk jernbane EFT C 98 af 23.4.2002

NN 43/2002 27.2.2002 Udvidelse af luftfartsselskabsforsikring EUT C 87 af 10.4.2003

N 854/2001 12.3.2002 Støtte til luftfartsselskaber som følge af lukning af luftrummet EFT C 98 af 23.4.2002

N 706/2001 24.4.2002 CTRL (Channel Tunnel Rail Link) EFT C 130 af 1.6.2002

N 356/2002 17.7.2002 Netværksjernbane EFT C 232 af 28.9.2002

N 523/2002 18.9.2002 Channel Tunnel Rail Link (CTRL) EFT C 262 af 29.10.2002

N 264/2002 2.10.2002 Det offentlige-private partnerskab for Londons 
undergrundsbane

EFT C 309 af 12.12.2002

C 65/2002
(ex N 262/2002)

16.10.2002 Erstatning af luftfartsselskabers tab EFT C 309 af 12.12.2002

C 19/2002
(ex NN 133/2000)

6.3.2002 Olympic Airways EFT C 98 af 23.4.2002

C 26/2001 3.5.2002 Nedsatte punktafgiftssatser

C 51/2002 
(ex N 840/2001)

17.7.2002 Containerterminal i Alkmaar EFT C 212 af 6.9.2002 

C 76/2002 11.12.2002 Ryanair Charleroi EFT C 18 af 25.1.2003

C 79/2002 11.12.2002 Interned Intermediacion Aérea

C 11/2002
(ex N 382/2001)

27.2.2002 Nedsættelse af vejafgifter for tunge lastbiler EFT C 87 af 11.4.2002

C 24/2001 3.5.2002 Nedsatte punktafgiftssatser

C 52/2002
(ex N833/2001)

24.7.2002 Flytning af vejtransport til jernbanetransport i Trento-provinsen EFT C 242 af 8.10.2002
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Portugal

Frankrig 

Det Forenede Kongerige 

3.4. Sager, hvori Kommissionen har afsluttet proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, 
efter at den har konstateret, at der ikke er tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Tyskland

3.5. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten forenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en endelig positiv beslutning

Italien

3.6. Sager, hvori Kommissionen har fundet støtten uforenelig med fællesmarkedet og afsluttet 
proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med en negativ eller delvis negativ beslutning

Nederlandene 

Frankrig

E — EF-Domstolens domme

1. Retten i Første Instans

C 14/02
(ex NN 72/01)

27.2.2002 Nedsættelse af vejafgifter for tunge lastbiler

C 25/2001 3.5.2002 Nedsatte punktafgiftssatser

C 58/2002
(ex N 118/2002)

19.8.2002 SNCM: Støtte til omstrukturering EFT C 308 af 11.12.2002

C 62/2002 (ex
N 221/2002)

2.10.2002 ClydeBoyd Ltd. EFT C 269 af 5.11.2002

C 63/2000 14.5.2002 Deutsche Bahn AG — Bahn Trans EFT L 211 af 7.8.2002

C 97/2001
(ex N 93/2001)

17.7.2002 Transportsikkerhed til søs EFT L 307 af 8.11.2002

C 56/2001 19.6.2002 Nederlandske bugseroperationer EFT L 314 af 18.11.2002

C 42/2002
(ex N 286/2002)

11.12.2002 Udvidelse af luftfartsselskabsforsikring EUT L 77 af 24.3.2003

Sag Parter Dato Offentliggjort

T-35/99 Keller og Keller Meccanica mod Kommissionen 30.1.2002 EFT C 131 af 1.6.2002

T-212/00 Nuove Industrie Molisane mod Kommissionen 30.1.2002 EFT C 156 af 29.6.2002

T-323/99 INMA og Itainvest mod Kommissionen 26.2.2002 EFT C 144 af 15.6.2002
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2. Domstolen

T-227/99, 
T-134/00

Kvaerner Warnow Werft mod Kommissionen 28.2.2002 EFT C 156 af 29.6.2002

T-155/98 SIDE mod Kommissionen 28.2.2002 EFT C 144 af 15.6.2002

T-92/00, 
T-103/00

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava og andre mod Kommissionen 

6.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002

T-168/99 Diputación Foral de Alava mod Kommissionen 6.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002

T-127/99,
T-129/99, 
T-148/99

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava og andre mod Kommissionen

6.3.2002 EFT C 156 af 29.6.2002

T-195/01, 
T-207/01

Gibraltars regering mod Kommissionen 30.4.2002 EFT C 169 af 13.7.2002

T-126/99 Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen 14.5.2002 EFT C 180 af 27.7.2002

T-152/99 Hijos de Andrés Molina mod Kommissionen 11.7.2002 EFT C 219 af 14.9.2002

T-98/00 Linde mod Kommissionen 17.10.2002 EFT C 323 af 21.12.2002

T-346/99,
T-347/99, 
T-348/99

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava og andre mod Kommissionen 

23.10.2002 EFT C 19 af 25.1.2003

T-269/99,
T-271/99, 
T-272/99

Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación 
Foral de Guipúzcoa og andre mod 
Kommissionen

23.10.2002 EFT C 19 af 25.1.2003

T-114/00 Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV 
mod Kommissionen

5.12.2002 EUT C 44 af 22.2.2003

Sag Parter Dato Offentliggjort

C-310/99 Italien mod Kommissionen 7.3.2002 EFT C 109 af 4.5.2002

C-36/00 Spanien mod Kommissionen 21.3.2002 EFT C 118 af 18.5.2002

C-482/99 Frankrig mod Kommissionen 16.5.2002 EFT C 169 af 13.7.2002

C-321/99 P Associão dos Refineradores de Acuar 
Portugueses og andre mod Kommissionen 

16.5.2002 EFT C 169 af 13.7.2002

C-382/99 Nederlandene mod Kommissionen 13.6.2002 EFT C 180 af 27.7.2002

C-398/00 Spanien mod Kommissionen 18.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002

C-242/00 Tyskland mod Kommissionen 18.6.2002 EFT C 191 af 10.8.2002

C-499/99 Kommissionen mod Spanien 2.7.2002 EFT C 233 af 28.9.2002

C-114/99 Spanien mod Kommissionen 19.9.2002 EFT C 274 af 9.11.2002

C-113/00 Spanien mod Kommissionen 19.9.2002 EFT C 274 af 9.11.2002

C-351/98 Spanien mod Kommissionen 26.9.2002 EFT C 289 af 23.11.2002

C-394/01 Frankrig mod Kommissionen 3.10.2002 EFT C 289 af 23.11.2002

C-5/01 Belgien mod Kommissionen 12.12.2002 EFT C 19 af 25.1.2003

C-456/00 Frankrig mod Kommissionen 12.12.2002 EFT C 19 af 25.1.2003

C-209/00 Kommissionen mod Tyskland 12.12.2002 EUT C 31 af 8.2.2003
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 289
F
 —

 H
ån

d
h

æ
ve

ls
e 

af
 K

o
m

m
is

si
o

n
en

s 
b

es
lu

tn
in

g
er

 o
m

 t
ilb

ag
eb

et
al

in
g

 a
f 

st
ø

tt
e

1.
K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

er
 (

G
D

 fo
r 

K
on

ku
rr

en
ce

) 
om

 t
ilb

ag
eb

et
al

in
g 

af
 s

tø
tt

e 
(1

98
3-

20
01

),
 

de
r 

en
dn

u 
ik

ke
 e

r 
ef

te
rk

om
m

et
 (

pr
. 3

1.
12

.2
00

2)

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er

B
B

ea
ul

ie
u 

I 
(F

ab
el

ta
)

30
.1

1.
19

83
L

 6
2 

(1
98

4)
K

ap
ita

lti
lf

ør
se

l
13

,2
7

D
en

 b
el

gi
sk

e 
ap

pe
lr

et
s 

do
m

 a
f 

5.
10

.2
00

0,
 d

er
 b

ek
ræ

ft
er

 
fo

rp
lig

te
ls

en
 ti

l a
t t

ilb
ag

eb
et

al
e 

st
øt

te
n.

D
en

ne
 d

om
 b

le
v 

ap
pe

lle
re

t a
f 

pa
rt

er
ne

.
H

ov
ed

st
ol

en
 a

f 
de

nn
e 

st
øt

te
 e

r 
bl

ev
et

 ti
lb

ag
eb

et
al

t, 
m

en
 

ik
ke

 r
en

te
rn

e.

B
B

ea
ul

ie
u 

II
 

(I
de

al
sp

un
)

27
.6

.1
98

4
L

 2
83

 (
19

84
)

K
ap

ita
lti

lf
ør

se
l

5,
41

D
en

 b
el

gi
sk

e 
ap

pe
lr

et
s 

do
m

 a
f 

5.
10

.2
00

0,
 d

er
 b

ek
ræ

ft
er

 
fo

rp
lig

te
ls

en
 ti

l a
t t

ilb
ag

eb
et

al
e 

st
øt

te
n.

H
ov

ed
st

ol
en

 a
f 

de
nn

e 
st

øt
te

 e
r 

bl
ev

et
 ti

lb
ag

eb
et

al
t, 

m
en

 
ik

ke
 r

en
te

rn
e.

D
D

eu
fil

10
.7

.1
98

5
L

 2
78

 (
19

85
)

T
ils

ku
d

1,
53

D
om

st
ol

en
s 

do
m

 o
m

 s
ta

df
æ

st
el

se
 a

f 
be

sl
ut

ni
ng

 
(2

4.
2.

19
87

, s
ag

 3
10

/8
5)

; d
en

 n
at

io
na

le
 d

om
st

ol
 

st
ad

fæ
st

ed
e 

be
sl

ut
ni

ng
en

. S
ka

tte
m

yn
di

gh
ed

er
ne

 
til

ba
ge

sø
ge

r i
nv

es
te

ri
ng

ss
tø

tte
n.

 S
pø

rg
sm

ål
 o

m
 s

tø
tte

 fr
a 

de
ls

ta
te

n 
er

 in
db

ra
gt

 f
or

 d
e 

na
tio

na
le

 d
om

st
ol

e.

E
M

ag
ef

es
a 

I 
&

II
C

 4
4/

97
1)

 2
0.

12
.8

9
2)

 1
4.

10
.9

8
1)

 L
 5

 (
19

91
)

2)
 L

 1
98

 (
30

.7
.1

99
9)

1)
 L

ån
eg

ar
an

tie
r, 

la
vt

 
fo

rr
en

te
de

 lå
n,

 ti
ls

ku
d

2)
 M

an
gl

en
de

 b
et

al
in

g 
af

 
sk

at
te

r 
og

 s
oc

ia
le

 b
id

ra
g

1)
 7

,2
2)

 I
kk

e 
op

ly
st

D
om

st
ol

en
s 

do
m

 s
ta

df
æ

st
ed

e 
K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

. D
om

m
en

 fa
st

sl
år

, a
t d

en
ne

 u
fo

re
ne

lig
e 

st
øt

te
 

ik
ke

 e
r 

bl
ev

et
 ti

lb
ag

eb
et

al
t.

E
H

yt
as

a 
(n

u 
M

ed
ite

rr
án

eo
 

T
éc

ni
ca

 
Te

xt
il 

SA
)

C
 2

2/
90

25
.3

.1
99

2 
18

.9
.1

99
6

L
 1

71
 (

19
92

) 
L

 9
6 

(1
99

7)
K

ap
ita

lti
lf

ør
se

l
26

 
V

er
se

re
nd

e 
sa

g 
in

db
ra

gt
 a

f 
de

n 
sp

an
sk

e 
re

ge
ri

ng
 f

or
 d

e 
sp

an
sk

e 
do

m
st

ol
e 

m
od

 b
ob

es
ty

re
re

ns
 n

æ
gt

el
se

 a
f 

at
 

an
m

el
de

 s
tø

tte
n.

E
Pi

ez
as

 y
 R

od
aj

es
 

(P
Y

R
SA

)
C

 2
5/

93
14

.3
.1

99
5

L
 2

57
 (

27
.1

0.
19

95
)

T
ils

ku
d;

 lå
ne

ga
ra

nt
i; 

re
nt

eg
od

tg
ør

el
se

; j
or

d 
fo

ræ
re

t s
om

 g
av

e

Ik
ke

 o
pl

ys
t

Se
ls

ka
be

t h
ar

 s
ta

nd
se

t b
et

al
in

ge
rn

e.
 S

el
sk

ab
et

 h
ar

 
ap

pe
lle

re
t d

en
 a

dm
in

is
tr

at
iv

e 
be

sl
ut

ni
ng

 o
m

 
til

ba
ge

be
ta

lin
g.

 I
 s

ta
rt

en
 a

f 
20

00
 in

db
et

al
te

 s
el

sk
ab

et
 

ho
ve

ds
to

le
n,

 m
en

 d
et

 m
an

gl
er

 a
t b

et
al

e 
re

nt
er

ne
.

D
N

eu
e 

M
ax

hü
tte

 
St

ah
lw

er
ke

 
G

m
bH

 
(b

es
lu

tn
in

g 
II

 
an

d 
II

I)

C
 4

1/
95

18
.1

0.
19

95
 

13
.3

.1
99

6 
L

 5
3 

(2
.3

.1
99

6)
L

 1
98

 (
8.

8.
19

96
)

L
ån

L
ån

 
25

,6
4

12
,3

9
31

.1
2.

19
98

: N
M

H
 e

rk
læ

re
t k

on
ku

rs
. D

et
 

til
ba

ge
be

ta
lin

gs
pl

ig
tig

e 
be

lø
b 

er
 a

nm
el

dt
 i 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.
 T

ys
kl

an
d 

ha
r 

an
ke

t b
es

lu
tn

in
ge

n 
if

øl
ge

 a
rt

ik
el

 8
8 

(s
ag

 C
-2

76
/9

9 
af

 1
6.

7.
19

99
).
KONK. BERETN. 2002



290  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
D
H

am
bu

rg
er

 
St

ah
lw

er
ke

 
G

m
bH

C
 2

8/
94

31
.1

0.
19

95
L

 7
8 

(2
8.

3.
19

96
)

L
ån

 m
ed

 r
en

te
go

dt
gø

re
ls

e
C

a.
 8

2
V

er
se

re
r 

ve
d 

R
et

te
n 

i F
ør

st
e 

In
st

an
s 

(s
ag

 T
-2

34
/9

5)
 o

g 
D

om
st

ol
en

 (
sa

g 
C

-4
04

/9
5)

. R
eg

er
in

ge
n 

ha
r 

in
db

ra
gt

 
sa

ge
n 

m
od

 d
e 

na
tio

na
le

 d
om

st
ol

es
 d

om
 o

m
, a

t s
tø

tte
n 

er
 

til
ba

ge
be

ta
lt.

B
M

ar
ib

el
 a

/b
C

 1
4/

96
4.

12
.1

99
6

L
 9

5 
(1

0.
4.

19
97

)
N

ed
sæ

tte
ls

e 
af

 s
oc

ia
le

 
bi

dr
ag

Ik
ke

 o
pl

ys
t

D
om

st
ol

en
s 

do
m

 a
f 

3.
7.

20
01

, d
er

 b
ek

ræ
ft

er
 m

an
gl

en
de

 
ge

nn
em

fø
re

ls
e 

af
 K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

 (
C

 3
78

/9
8)

.

F
Pl

an
 B

or
ot

ra
 

C
 1

8/
96

9.
4.

19
97

L
 3

34
 (

5.
12

.1
99

7)
N

ed
sæ

tte
ls

e 
af

 s
oc

ia
le

 
bi

dr
ag

Ik
ke

 o
pl

ys
t

T
ilb

ag
eb

et
al

in
g 

bl
ev

 p
åb

eg
yn

dt
 1

.4
. 2

00
0 

og
 s

tr
æ

kk
er

 
si

g 
ov

er
 fl

er
e 

år
 i 

he
nh

ol
d 

til
 a

ft
al

e 
m

el
le

m
 d

e 
fr

an
sk

e 
m

yn
di

gh
ed

er
 o

g 
K

om
m

is
si

on
en

.

D
Sk

at
te

le
tte

l-
se

r 
i 

de
t t

id
lig

er
e 

D
D

R
 

(8
 %

)

C
 2

8/
96

1.
10

.1
99

7
L

 7
3 

(1
2.

3.
19

98
)

Sk
at

te
pr

æ
m

ie
Ik

ke
 o

pl
ys

t
T

ilb
ag

eb
et

al
in

ge
n 

af
 s

tø
tte

n 
er

 u
nd

er
ve

js
 m

ed
 u

nd
ta

ge
ls

e 
af

 d
en

 d
el

 a
f 

st
øt

te
n,

 s
om

 b
le

v 
an

nu
lle

re
t a

f 
D

om
st

ol
en

 i 
E

lf
 A

qu
ita

in
e/

 M
id

er
-s

ag
en

.

D
D

el
st

at
en

 
Sa

ch
se

n-
A

nh
al

t
C

 5
3/

96
18

.1
1.

19
97

L
 1

26
 (

28
.4

.1
99

8)
G

ar
an

tie
r

Ik
ke

 o
pl

ys
t

D
is

ku
ss

io
n 

om
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

gs
vi

lk
år

en
e 

fo
r s

tø
tte

 i 
fo

rm
 

af
 g

ar
an

ti 
til

 k
ri

se
ra

m
te

 v
ir

ks
om

he
de

r. 
T

ilb
ag

eb
et

al
in

gs
pl

an
 f

or
el

ag
t a

f 
de

 ty
sk

e 
m

yn
di

gh
ed

er
.

D
B

re
m

er
 V

ul
ka

n,
 

K
ru

pp
 &

 H
ib

eg
C

 1
4/

92
(s

e 
ov

en
fo

r 
19

93
) 

25
.2

.1
99

8

L
 3

16
 (

25
.1

1.
19

98
)

L
ån

 o
g 

til
sk

ud
64

,4
2

K
on

ce
rn

en
 s

ta
nd

se
de

 s
in

e 
ak

tiv
ite

te
r 

i 1
99

7,
 d

a 
de

n 
bl

ev
 

er
kl

æ
re

t k
on

ku
rs

. S
ta

te
n 

ha
r 

kr
æ

ve
t t

ilb
ag

eb
et

al
in

g.
 D

e 
ty

sk
e 

m
yn

di
gh

ed
er

 b
ek

ræ
ft

er
, a

t s
tø

tte
n 

er
 u

in
dd

ri
ve

lig
.

D
B

re
m

er
 V

ul
ka

n 
(M

T
W

, 
V

ol
ks

w
er

ft
) 

C
 7

/9
6

Se
 C

 1
4/

92
L

 1
08

 (
27

.4
.1

99
9)

Se
 C

 1
4/

92
Se

 C
 1

4/
92

Se
 C

 1
4/

92

I
K

el
le

r 
&

 K
el

le
r 

M
ec

ca
ni

ca
C

 1
4/

97
1.

7.
19

98
L

 6
3 

(1
2.

3.
19

99
)

L
av

t f
or

re
nt

ed
e 

lå
n

2,
62

D
e 

of
fe

nt
lig

e 
ba

nk
er

 h
ar

 o
pf

or
dr

et
 s

tø
tte

m
od

ta
ge

rn
e 

til
 

at
 ti

lb
ag

eb
et

al
e 

st
øt

te
n.

 P
ar

te
rn

e 
ha

r 
in

db
ra

gt
 s

ag
en

 f
or

 
de

 n
at

io
na

le
 d

om
st

ol
e.

F
L

ai
ni

èr
e 

de
 

R
ou

ba
ix

C
 5

0/
97

4.
11

.1
99

8
L

 1
45

 (
10

.6
.1

99
9)

T
ils

ku
d 

og
 lå

ne
ka

pi
ta

l
2,

17
D

om
st

ol
en

s 
do

m
 a

f 
22

.3
.2

00
1 

(C
-2

61
/9

9)
, d

er
 s

ta
tu

er
er

, 
at

 F
ra

nk
ri

g 
ha

r 
fo

rs
øm

t a
t g

en
ne

m
fø

re
 K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

.
So

m
 f

øl
ge

 h
er

af
 b

le
v 

st
øt

te
n 

an
m

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
E

SF
 

E
lb

es
ta

hl
w

er
k 

Fe
ra

lp
i

C
 7

5/
97

11
.1

1.
19

98
L

 2
20

 (
20

.8
.1

99
9)

T
ils

ku
d 

og
 g

ar
an

tie
r

4,
8/

 6
,1

4
H

ov
ed

st
ol

en
 a

f 
st

øt
te

n 
er

 b
le

ve
t t

ilb
ag

eb
et

al
t.

D
Sa

m
ag

C
 7

/9
5

9.
12

.1
99

8
L

 2
63

 (
9.

10
.1

99
9)

T
ils

ku
d

1
D

e 
ty

sk
e 

m
yn

di
gh

ed
er

 h
ar

 ti
lb

ag
es

øg
t b

el
øb

et
 u

nd
er

 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
 

Sp
in

de
l-

fa
br

ik
 

H
A

R
TA

C
 5

8/
97

24
.2

.1
99

9
L

 1
45

 (
10

.6
.1

99
9)

T
ils

ku
d,

 lå
n,

 b
id

ra
g 

til
 

ko
ns

ol
id

er
in

gs
-f

on
d,

 
re

nt
eb

es
pa

re
ls

e

3,
5

D
e 

ty
sk

e 
m

yn
di

gh
ed

er
 h

ar
 ti

lb
ag

es
øg

t b
el

øb
et

 u
nd

er
 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.

E
D

ae
w

oo
 

(D
em

es
a)

C
 7

6/
97

24
.2

.1
99

9
L

 2
92

 (
13

.1
1.

19
99

)
T

ils
ku

d,
 s

ka
tte

le
tte

ls
e,

 
sa

lg
 a

f 
gr

un
d 

til
 la

ve
re

 
pr

is

2,
2

St
øt

te
n 

er
 tr

uk
ke

t t
ilb

ag
e.

 

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 291
D
D

ie
se

lm
ot

or
en

w
e

rk
 V

ul
ka

n 
G

m
bH

C
 6

/9
7

21
.4

.1
99

9
L

 2
32

 (
2.

9.
19

99
)

L
ån

 o
g 

ga
ra

nt
ie

r
60

,3
3

Ty
sk

la
nd

 h
ar

 m
ed

de
lt,

 a
t d

e 
be

lø
b,

 d
er

 s
ka

l i
nd

dr
iv

es
, e

r 
op

fø
rt

 u
nd

er
 k

on
ku

rs
bo

et
s 

pa
ss

iv
er

E
L

PK
T

 a
nd

 N
FI

C
 4

8/
96

21
.4

.1
99

9
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

St
at

sg
ar

an
ti 

og
 

ka
pi

ta
lti

lf
ør

se
ls

8,
16

4
Se

ls
ka

be
rn

e 
er

 b
le

ve
t l

ik
vi

de
re

t.

I
B

es
kæ

ft
i-

ge
ls

es
fo

ra
n-

st
al

tn
in

ge
r

C
 4

9/
98

11
.5

.1
99

9
L

 4
2 

(1
5.

2.
20

00
)

N
ed

sæ
tte

ls
e 

af
 s

oc
ia

le
 

bi
dr

ag
Ik

ke
 o

pl
ys

t
D

er
 e

r 
an

la
gt

 s
ag

 m
od

 I
ta

lie
n 

fo
r 

m
an

gl
en

de
 

ge
nn

em
fø

re
ls

e 
af

 K
om

m
is

si
on

en
s 

be
sl

ut
ni

ng
.

I
Se

le
co

C
 4

6/
94

2.
6.

19
99

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
L

ån
, k

ap
ita

lti
lf

ør
se

l, 
ko

nv
er

te
ri

ng
 a

f 
lå

n 
til

 
ak

tie
r, 

ef
te

rg
iv

el
se

 o
g 

til
ba

ge
kø

b 
af

 f
or

dr
in

g

32
,5

St
øt

te
 a

nm
el

dt
 i 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.

D
G

rö
di

tz
er

 
St

ah
lw

er
ke

C
 4

3/
97

8.
7.

19
99

L
 2

92
 (

13
.1

1.
19

99
)

L
ån

eg
ar

an
tie

r, 
til

sk
ud

42
,5

4
79

,5
D

e 
ty

sk
e 

m
yn

di
gh

ed
er

 h
ar

 ti
lb

ag
es

øg
t b

el
øb

et
 u

nd
er

 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n 

og
 a

pp
el

le
re

t b
es

lu
tn

in
ge

n 
til

 
D

om
st

ol
en

 (
sa

g 
C

-3
34

/9
9)

F
K

im
be

rl
ey

 C
la

rk
/ 

Sc
ot

t P
ap

er
C

 3
8/

98
8.

7.
19

99
L

 1
2 

(2
00

2)
Fo

rd
el

e 
i f

or
bi

nd
el

se
 m

ed
 

sa
lg

 a
f 

fa
st

 e
je

nd
om

15
,2

5
Sa

ge
n 

ve
rs

er
er

 f
or

 n
at

io
na

l d
om

st
ol

.

N
L

N
ed

er
la

nd
-s

ke
 

ta
nk

st
at

io
-n

er
C

 4
3/

98
20

.7
.1

99
9

L
 2

80
 (

30
.1

0.
19

99
)

T
ils

ku
d

Ik
ke

 o
pl

ys
t

D
e 

ne
de

rl
an

ds
ke

 m
yn

di
gh

ed
er

 h
ar

 a
pp

el
le

re
t 

be
sl

ut
ni

ng
en

 ti
l D

om
st

ol
en

, o
g 

74
 s

tø
tte

m
od

ta
ge

re
 h

ar
 

an
ke

t d
en

 ti
l R

et
te

n 
i F

ør
st

e 
In

st
an

s.
St

øt
te

n 
er

 v
ed

 a
t b

liv
e 

til
ba

ge
be

ta
lt.

D
L

au
te

x 
G

m
bH

C
 2

3/
97

20
.7

.1
99

9
L

 4
2 

(1
5.

2.
20

00
)

L
ån

 o
g 

til
sk

ud
60

,5
1

D
en

 2
5.

7.
20

01
 b

es
lu

tte
de

 K
om

m
is

si
on

en
 a

t a
nl

æ
gg

e 
sa

g 
på

 b
as

is
 a

f 
E

F-
tr

ak
ta

te
ns

 a
rt

ik
el

 8
8,

 s
tk

. 2
, p

å 
gr

un
d 

af
 

m
an

gl
en

de
 g

en
ne

m
fø

re
ls

e 
af

 s
in

 b
es

lu
tn

in
g.

D
B

ro
ck

-h
au

se
n 

H
ol

ze
C

 5
/9

8
28

.7
.1

99
9

L
 7

 (
12

.1
.2

00
0)

G
ar

an
ti,

 lå
n,

 h
en

st
an

d 
m

ed
 b

et
al

in
g,

 
ka

pi
ta

lin
ds

ku
d 

fr
a 

ko
ns

ol
id

er
in

gs
-f

on
de

n

3
D

e 
ty

sk
e 

m
yn

di
gh

ed
er

 h
ar

 ti
lb

ag
es

øg
t b

el
øb

et
 u

nd
er

 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
Pi

ttl
er

/
To

rn
os

C
 8

0/
98

28
.7

.1
99

9
L

 6
5 

(1
4.

3.
20

00
)

L
ån

15
,7

47
St

øt
te

 a
nm

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

E
O

ff
en

tli
gt

 e
je

de
 

sk
ib

sv
æ

rf
te

r 
—

 
ov

er
sk

y-
de

nd
e 

st
øt

te

C
 3

/9
9

26
.1

0.
19

99
L

 3
7,

 (
12

.2
.2

00
0)

Sk
at

te
go

dt
gø

re
l-

se
r

11
0

K
om

m
is

si
on

en
 h

ar
 in

ds
tæ

vn
et

 m
ed

le
m

ss
ta

te
n 

fo
r 

D
om

st
ol

en
 d

en
 2

3.
5.

20
00

 f
or

 m
an

gl
en

de
 g

en
ne

m
fø

re
ls

e 
af

 b
es

lu
tn

in
ge

n.

F
G

oo
di

ng
C

 1
4/

98
16

.1
1.

19
99

L
 6

5 
(2

00
0)

T
ils

ku
d 

til
 

om
st

ru
kt

ur
er

in
g

5,
49

V
ir

ks
om

he
de

n 
G

oo
di

ng
 e

r 
er

kl
æ

re
t k

on
ku

rs
. D

e 
fr

an
sk

e 
m

yn
di

gh
ed

er
 h

ar
 m

ed
de

lt 
K

om
m

is
si

on
en

, a
t d

e 
op

tr
æ

de
r 

so
m

 c
iv

il 
pa

rt
 u

nd
er

 b
ev

is
fø

re
ls

en
 m

od
 G

oo
di

ng
s 

di
re

kt
ør

 f
or

 a
t k

un
ne

 ti
lb

ag
es

øg
e 

et
 b

el
øb

 s
va

re
nd

e 
til

 
de

n 
of

fe
nt

lig
e 

st
øt

te
, d

er
 e

r 
er

kl
æ

re
t t

ra
kt

at
st

ri
di

g.

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002



292  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
I
So

ci
al

e 
bi

dr
ag

 
V

en
ic

e/
C

hi
og

gi
a

C
 8

1/
97

25
.1

1.
19

99
L

 4
2 

(2
00

0)
N

ed
sæ

tte
ls

e 
af

 s
oc

ia
le

 
bi

dr
ag

Ik
ke

 o
pl

ys
t

D
e 

ita
lie

ns
ke

 m
yn

di
gh

ed
er

 h
ar

 b
eo

rd
re

t 
st

øt
te

m
od

ta
ge

rn
e 

til
 a

t t
ilb

ag
eb

et
al

e 
st

øt
te

n.

E
R

am
on

dí
n

C
 2

2/
99

22
.1

2.
19

99
L

 3
18

 (
20

00
)

B
et

al
in

ge
n 

af
 y

de
rl

ig
er

e 
st

øt
te

 ti
l R

am
on

dí
n 

er
 b

le
ve

t 
su

sp
en

de
re

t.

D
D

es
sa

ue
r

C
 2

6/
99

15
.2

.2
00

0
L

 1
 (

20
00

)
L

ån
 +

 ti
ls

ku
d 

+
 

he
ns

ta
nd

 m
ed

 g
æ

ld
6,

93
St

øt
te

 a
nm

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
K

or
n 

Fa
hr

ze
ug

e
C

 3
6/

99
23

.2
.2

00
0

L
 2

95
 (

20
00

)
T

ils
ku

d 
+

 lå
n

7,
08

A
l s

tø
tte

 e
r 

bl
ev

et
 a

nm
el

dt
 i 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.

D
SM

I
C

 4
5/

97
11

.4
.2

00
0

L
 2

38
 (

20
00

)
T

ils
ku

d
72

,1
4

B
es

lu
tn

in
ge

n 
ap

pe
lle

re
t t

il 
D

om
st

ol
en

 a
f 

de
 ty

sk
e 

m
yn

di
gh

ed
er

.
St

øt
te

 a
nm

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
Sa

lz
gi

tte
r

C
 1

0/
99

28
.6

.2
00

0
L

 3
23

 (
20

00
)

Sk
at

te
le

tte
ls

e 
i t

ilk
ny

tn
in

g 
til

 Z
on

en
ra

nd
 

fö
rd

er
un

gs
ge

se
tz

20
St

øt
te

n 
er

 d
el

vi
s 

til
ba

ge
be

ta
lt.

D
Z

eu
ro

 M
öb

el
w

er
k

C
 5

6/
19

97
28

.6
.2

00
0

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
T

ils
ku

d 
+

 lå
n

20
,7

7
V

ir
ks

om
he

de
n 

er
 e

rk
læ

re
t k

on
ku

rs
.

I
L

ov
 5

49
/9

5
C

 2
7/

97
13

.7
.2

00
0

L
 2

79
 (

20
00

)
Sk

at
te

ne
ds

æ
tte

l-
se

r
0,

02
34

C
L

E
M

N
A

 e
r 

er
kl

æ
re

t k
on

ku
rs

, o
g 

de
n 

ita
lie

ns
ke

 s
ta

t e
r 

bl
an

dt
 k

re
di

to
re

rn
e.

D
SI

C
A

N
C

 2
0/

98
26

.7
.2

00
0

L
 1

81
 (

20
01

)
T

ils
ku

d
O

tte
 ti

lb
ag

eb
et

a-
lin

ge
r 

på
 

39
 0

00
 E

U
R

 ti
l 

36
0 

00
0 

E
U

R

A
l s

tø
tte

 e
r 

til
ba

ge
be

ta
lt 

un
dt

ag
en

 ti
l t

o 
pr

oj
ek

te
r, 

fo
r 

hv
ilk

e 
st

øt
te

m
od

ta
ge

rn
e 

er
 e

rk
læ

re
t k

on
ku

rs
.

D
C

D
 A

lb
re

ch
ts

C
 4

2/
98

26
.7

.2
00

0
L

 3
18

 (
20

00
)

O
m

st
ru

kt
ur

e-
ri

ng
ss

tø
tte

21
8,

26
B

es
lu

tn
in

g 
ap

pe
lle

re
t t

il 
D

om
st

ol
en

 (
sa

g 
T-

31
8/

00
).

 

B
V

er
lip

ac
k

C
 4

0/
99

4.
10

.2
00

0
L

 3
20

 (
20

01
)

L
ån

, d
er

 ik
ke

 s
ka

l 
til

ba
ge

be
ta

le
s

21
,0

7
St

øt
te

 a
nm

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

B
C

oc
ke

ri
ll 

Sa
m

br
e

C
 7

6/
99

15
.1

1.
20

00
L

 7
1 

(2
00

0)
So

ci
al

 s
ik

ri
ng

 o
g 

til
sk

ud
Ik

ke
 o

pl
ys

t
A

pp
el

le
re

t t
il 

D
om

st
ol

en
 (

sa
g 

C
-5

/0
1)

.

N
L

 
M

an
ur

e 
pr

oc
es

si
ng

C
 4

/0
0

13
.1

2.
20

00
L

 1
89

 (
20

01
)

T
ils

ku
d

2,
5

D
L

in
tr

a
C

 4
1/

99
28

.3
.2

00
1

L
 2

36
 (

20
01

)
17

,8
8

St
øt

te
 ti

lb
ag

eb
et

al
t a

f 
fir

e 
da

tte
rs

el
sk

ab
er

 a
f 

L
in

tr
a.

 
St

øt
te

 ti
l fi

re
 a

nd
re

 d
at

te
rs

el
sk

ab
er

 e
r 

an
m

el
dt

 i 
ko

nk
ur

sp
ro

ce
du

re
n.

D
Te

ch
ni

sc
he

 
G

la
sw

er
ke

 
Il

m
en

au
 G

m
bH

C
 1

9/
00

12
.6

.2
00

1
L

 6
2 

(2
00

2)
A

fk
al

d 
på

 k
øb

sp
ri

s 
i 

fo
rb

in
de

ls
e 

m
ed

 »
as

se
t 

de
al

«

2,
5

R
et

te
ns

 b
es

lu
tn

in
g 

af
 4

.4
.2

00
2 

(s
ag

 T
-1

98
/0

1)
 o

m
 d

el
vi

s 
su

sp
en

si
on

 a
f 

ge
nn

em
fø

re
ls

en
 a

f 
K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

.

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 293
E
Fi

sk
al

 
st

øt
te

fo
ra

n-
st

al
tn

in
g 

i 
pr

ov
in

se
n 

A
la

m
od

a

C
 4

8/
99

11
.7

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t
Sa

g 
in

db
ra

gt
 a

f 
K

om
m

is
si

on
en

 f
or

 D
om

st
ol

en
 f

or
 

m
an

gl
en

de
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

g 
på

 b
as

is
 a

f 
E

F-
tr

ak
ta

te
ns

 
ar

tik
el

 8
8,

 s
tk

. 2
.

E
Fi

sk
al

 
st

øt
te

fo
ra

n-
st

al
tn

in
g 

i 
pr

ov
in

se
n 

A
la

m
od

a

C
 4

9/
99

11
.7

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t
Sa

g 
in

db
ra

gt
 a

f 
K

om
m

is
si

on
en

 f
or

 D
om

st
ol

en
 f

or
 

m
an

gl
en

de
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

g 
på

 b
as

is
 a

f 
E

F-
tr

ak
ta

te
ns

 
ar

tik
el

 8
8,

 s
tk

. 2
.

E
Fi

sk
al

 
st

øt
te

fo
ra

n-
st

al
tn

in
g 

i 
pr

ov
in

se
n 

G
ui

pú
zc

oa

C
 5

0/
99

11
.7

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t
Sa

g 
in

db
ra

gt
 a

f 
K

om
m

is
si

on
en

 f
or

 D
om

st
ol

en
 f

or
 

m
an

gl
en

de
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

g 
på

 b
as

is
 a

f 
E

F-
tr

ak
ta

te
ns

 
ar

tik
el

 8
8,

 s
tk

. 2
.

E
 

Fi
sk

al
 

st
øt

te
fo

ra
n-

st
al

tn
in

g 
i 

pr
ov

in
se

n 
N

am
od

ar
ra

C
 5

1/
99

11
.7

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

E
Ta

x 
ai

d 
Pr

ov
in

ce
 

of
 V

iz
ca

ya
C

 5
2/

99
11

.7
.2

00
1

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
Sk

at
te

ne
ds

æ
tte

ls
e

Ik
ke

 o
pl

ys
t

Sa
g 

in
db

ra
gt

 a
f 

K
om

m
is

si
on

en
 f

or
 D

om
st

ol
en

 f
or

 
m

an
gl

en
de

 ti
lb

ag
eb

et
al

in
g 

på
 b

as
is

 a
f 

E
F-

tr
ak

ta
te

ns
 

ar
tik

el
 8

8,
 s

tk
. 2

.

E
Ta

x 
ai

d 
Pr

ov
in

ce
 

of
 G

ui
pú

zc
oa

C
 5

3/
99

11
.7

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t
Sa

g 
in

db
ra

gt
 a

f 
K

om
m

is
si

on
en

 f
or

 D
om

st
ol

en
 f

or
 

m
an

gl
en

de
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

g 
på

 b
as

is
 a

f 
E

F-
tr

ak
ta

te
ns

 
ar

tik
el

 8
8,

 s
tk

. 2
.

E
Ta

x 
ai

d 
Pr

ov
in

ce
 

of
 V

iz
ca

ya
C

 5
4/

99
11

.7
.2

00
1

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
Sk

at
te

ne
ds

æ
tte

ls
e

Ik
ke

 o
pl

ys
t

Sa
g 

in
db

ra
gt

 a
f 

K
om

m
is

si
on

en
 f

or
 D

om
st

ol
en

 f
or

 
m

an
gl

en
de

 ti
lb

ag
eb

et
al

in
g 

på
 b

as
is

 a
f 

E
F-

tr
ak

ta
te

ns
 

ar
tik

el
 8

8,
 s

tk
. 2

.

N
L

N
ol

te
 B

V
C

 5
7/

00
18

.7
.2

00
1

L
 4

8 
(2

00
2)

Pa
rk

er
in

gs
pl

ad
s 

be
ta

lt 
af

 
ko

m
m

un
en

0,
22

7
Sa

g 
ap

pe
lle

re
t t

il 
R

et
te

n 
i F

ør
st

e 
In

st
an

s 
(s

ag
 T

-2
74

/0
1)

.
St

øt
te

 in
db

et
al

t p
å 

sp
æ

rr
et

 k
on

to
 i 

af
ve

nt
ni

ng
 a

f 
R

et
te

n 
i 

Fø
rs

te
 I

ns
ta

ns
’ d

om
.

F
St

øt
te

 ti
l 

ud
vi

kl
in

g 
på

 S
t. 

Pi
er

re
 o

g 
M

iq
ue

lo
n

C
 7

4/
99

25
.7

.2
00

1
L

 2
37

 (
20

01
)

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
11

,9
Sa

g 
ap

pe
lle

re
t.

D
 

H
ir

sc
hf

el
-d

er
 

L
ei

ne
n 

un
d 

Te
xt

il 
G

m
bH

C
 2

8/
00

19
.9

.2
00

1
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d,

 
sk

at
te

go
dt

gø
re

ls
e,

 
ov

er
ta

ge
ls

e 
af

 r
en

te
r

5,
1

V
ir

ks
om

he
de

n 
er

kl
æ

re
t k

on
ku

rs
. A

kt
iv

er
 s

ol
gt

 ti
l n

y 
in

ve
st

or
.

D
Z

E
M

A
G

 G
m

bH
C

 6
6/

00
10

.1
0.

20
01

L
 6

2 
(2

00
2)

T
ils

ku
d,

 lå
ne

ga
ra

nt
i

13
,6

V
ir

ks
om

he
de

n 
er

kl
æ

re
t k

on
ku

rs
.

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002



294  BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION
2.
K

om
m

is
si

on
en

s 
be

sl
ut

ni
ng

er
 (

G
D

 fo
r 

K
on

ku
rr

en
ce

) 
om

 t
ilb

ag
es

øg
ni

ng
 a

f 
st

øt
te

 i 
20

02

D
H

en
ne

be
rg

 
Po

rz
el

la
n 

G
m

bH
C

 3
6/

00
30

.1
0.

20
01

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
T

ils
ku

d,
 lå

ne
ga

ra
nt

i, 
af

ka
ld

 p
å 

gæ
ld

70
V

ir
ks

om
he

de
n 

er
kl

æ
re

t k
on

ku
rs

. S
tø

tte
 d

el
vi

s 
an

m
el

dt
 i 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.

D
N

eu
e 

H
ar

ze
r 

W
er

ke
 G

m
bH

C
 3

1/
00

17
.1

0.
20

01
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d

1
V

ir
ks

om
he

de
n 

er
kl

æ
re

t k
on

ku
rs

.

I
Fi

sk
al

 f
or

an
st

al
t-

ni
ng

 f
or

 b
an

ke
r 

og
 p

en
ge

in
st

i-
tu

tte
r

C
 5

4/
00

11
.1

2.
20

01
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
m

æ
ss

ig
e 

fo
rd

el
e

C
a.

 1
 m

ia
. E

U
R

D
ek

re
t o

m
 ti

lb
ag

eb
et

al
in

g 
er

 b
le

ve
t v

ed
ta

ge
t. 

C
a.

 2
/3

 a
f 

st
øt

te
n 

er
 a

lle
re

de
 b

le
ve

t t
ilb

ag
eb

et
al

t i
 2

00
3.

E
Fr

ita
ge

ls
e 

fo
r 

se
ls

ka
b-

ss
ka

t 
(A

la
m

od
a)

C
 5

8/
00

20
.1

2.
20

01
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

E
Fr

ita
ge

ls
e 

fo
r 

se
ls

ka
bs

-s
ka

t 
(G

ui
pú

zc
oa

)

C
 5

9/
00

20
.1

2.
20

01
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

E
Fr

ita
ge

ls
e 

fo
r 

se
ls

ka
bs

-s
ka

t 
(V

iz
ca

ya
)

C
 6

0/
00

20
.1

2.
20

01
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

Sk
at

te
ne

ds
æ

tte
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e 
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er

P
Sk

at
te

or
dn

in
g 

fo
r 

A
zo

re
rn

e
C

 3
5/

02
11

.1
2.

20
02

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
Sk

at
te

m
æ

ss
ig

 s
tø

tte
Ik

ke
 o

pl
ys

t

D
T

hü
ri

ng
en

 
Po

rz
el

la
n 

G
m

bH
, 

K
ah

la

C
 4

4/
01

2.
10

.2
00

2
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

L
ån

/s
ik

ke
rh

ed
Ik

ke
 o

pl
ys

t

D
 

D
ri

ft
sk

ap
ita

l-
st

øt
te

 —
 

T
hü

ri
ng

en

C
 6

2/
02

27
.1

1.
20

02
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

L
ån

 m
ed

 r
en

te
go

dt
gø

re
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

D
 

K
on

so
lid

e-
ri

ng
sp

ro
gr

am
 —

 
T

hü
ri

ng
en

C
 2

8/
99

27
.1

1.
20

02
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

L
ån

 m
ed

 r
en

te
go

dt
gø

re
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

D
 

Sc
hm

itz
-G

ot
ha

 
fa

hr
ze

ug
w

er
k

C
 3

1/
01

30
.1

0.
20

02
24

.3
.2

00
3

T
ils

ku
d

1,
12

Sa
g 

ap
pe

lle
re

t t
il 

R
et

te
n 

i F
ør

st
e 

In
st

an
s.

B
er

eg
ni

ng
en

 a
f 

re
nt

es
at

se
r 

er
 u

kl
ar

.

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002



STATSSTØTTE 295
D
 

L
ån

ep
ro

gr
am

 f
or

 
SM

V
 —

 
T

hü
ri

ng
en

C
 8

7/
98

27
.1

1.
20

02
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

L
ån

 m
ed

 r
en

te
go

dt
gø

re
ls

e
Ik

ke
 o

pl
ys

t

E
R

ef
ra

ct
ar

io
s 

E
sp

ec
ia

lie
s

C
 3

/0
2

27
.1

1.
20

02
L

 1
08

 (
20

02
)

M
an

gl
en

de
 

til
ba

ge
be

ta
lin

g 
af

 s
oc

ia
le

 
bi

dr
ag

Ik
ke

 o
pl

ys
t

I
M

un
ic

ip
al

iz
-z

at
e

C
 2

7/
99

5.
6.

20
02

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
Sk

at
te

le
tte

ls
er

 o
g 

lå
n 

på
 

fa
vo

ra
bl

e 
vi

lk
år

Ik
ke

 o
pl

ys
t

D
 

St
øt

te
 ti

l S
M

V
 —

 
T

hü
ri

ng
en

C
 6

9/
98

19
.6

.2
00

2
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d

Ik
ke

 o
pl

ys
t

E
 

Fl
er

e 
E

K
SF

-
st

ål
vi

rk
so

m
-h

ed
er

C
 2

0/
01

30
.1

.2
00

2
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d

0,
18

H
ov

ed
st

ol
en

 a
f 

st
øt

te
n 

er
 b

le
ve

t t
ilb

ag
eb

et
al

t. 
R

en
te

r 
m

an
gl

er
 e

nd
nu

 a
t b

liv
e 

til
ba

ge
be

ta
lt.

F 
C

ré
di

t M
ut

ue
l

C
 8

8/
97

15
.1

.2
00

2
L

 8
8 

(2
00

3)
T

ild
el

in
g 

af
 e

ks
kl

us
iv

e 
re

tti
gh

ed
er

16
3,

7

D
SK

L
 M

ot
or

em
 

G
m

bH
C

 4
4/

00
9.

4.
20

02
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d

34
,2

6
St

øt
te

 ti
lb

ag
eb

et
al

t a
f 

en
 a

f 
st

øt
te

m
od

ta
ge

rn
e 

(M
T

U
).

 
D

en
 a

nd
en

 s
tø

tte
m

od
ta

ge
r 

er
 e

rk
læ

re
t k

on
ku

rs
.

D
E

is
en

gu
ss

 
To

rg
el

ow
 G

m
bH

C
 7

7/
01

6.
6.

20
02

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
T

ils
ku

d,
 lå

n 
m

ed
 

re
nt

eg
od

tg
ør

el
se

1

D
 

N
eu

e 
E

rb
a 

L
au

te
x

C
 6

2/
01

12
.3

.2
00

2
E

nd
nu

 ik
ke

 
of

fe
nt

lig
gj

or
t

T
ils

ku
d,

 k
ap

ita
lti

lf
ør

se
l

7,
83

4

E
A

lv
ar

ez
C

 7
1/

01
28

.7
.1

99
9

E
nd

nu
 ik

ke
 

of
fe

nt
lig

gj
or

t
G

ar
an

ti,
 lå

n
3

St
øt

te
 a

nm
el

dt
 i 

ko
nk

ur
sp

ro
ce

du
re

n.

B
 

B
ea

ul
ie

u
C

 3
6/

01
24

.4
.2

00
2

L
 2

96
 (

20
02

)
2,

81
8

B
es

lu
tn

in
g 

ap
pe

lle
re

t t
il 

R
et

te
n 

i F
ør

st
e 

In
st

an
s 

(T
-2

17
/0

2)
.

D
 

Po
llm

ei
er

 G
m

bH
C

 1
6/

01
15

.1
.2

00
2

L
 2

96
 (

20
02

)
T

ils
ku

d
3,

6
B

es
lu

tn
in

g 
ap

pe
lle

re
t t

il 
R

et
te

n 
i F

ør
st

e 
In

st
an

s.
 

St
øt

te
m

od
ta

ge
re

n 
ha

r 
ap

pe
lle

re
t m

od
 

til
ba

ge
be

ta
lin

gs
på

bu
dd

et
 v

ed
 n

at
io

na
l d

om
st

ol
.

D
 

D
eu

ts
ch

e 
Po

st
C

 6
1/

99
19

.6
.2

00
2

L
 2

47
 (

02
)

57
2 

(9
06

 m
ed

 r
en

te
r)

St
øt

te
 b

le
v 

til
ba

ge
be

ta
lt 

i 2
00

3.
 S

tø
tte

m
od

ta
ge

re
n 

ha
r 

ap
pe

lle
re

t m
od

 ti
lb

ag
eb

et
al

in
gs

på
bu

dd
et

 v
ed

 n
at

io
na

l 
do

m
st

ol
.

M
S

N
av

n
B

es
lu

tn
in

g 
nr

.
D

at
o 

fo
r 

be
sl

ut
ni

ng
E

F
T

St
øt

te
fo

rm
B

el
øb

 a
t 

ti
lb

ag
eb

et
al

e 
(m

io
. E

U
R

)
B

em
æ

rk
ni

ng
er
KONK. BERETN. 2002





INTERNATIONALT 297
IV— INTERNATIONALT

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af aftalerne mellem De
Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater og Canadas regering om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning — 1. januar 2002 til 31. december 2002

1. USA

1.1. Indledning

Den 23.9.1991 indgik Kommissionen og USA’s regering en aftale om anvendelsen af deres konkurrence-
lovgivning (99) (»1991-aftalen«), der har til formål at styrke samarbejdet mellem konkurrencemyndighe-
derne. Ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse af 10.4.1995 (100) blev aftalen godkendt og
erklæret gyldig fra det tidspunkt, hvor den blev undertegnet af Kommissionen.

En anden aftale (»1998-aftalen«), som styrker 1991-aftalens bestemmelser om »positive comity« (positiv
behandling), trådte i kraft den 4.6.1998 (101) efter at være blevet godkendt ved Rådets og Kommissionens
fælles afgørelse af 29.5.1998.

Den 8.10.1996 vedtog Kommissionen den første rapport om gennemførelsen af 1991-aftalen for perioden
10.4.1995 til 30.6.1996 (102). Den anden rapport dækker resten af kalenderåret 1996, dvs. perioden
1.7.1996-31.12.1996 (103). Den tredje rapport dækker hele kalenderåret 1997 (104), den fjerde kalenderåret
1998 (105), den femte kalenderåret 1999 (106), den sjette kalenderåret 2000 (107) og den syvende kalen-
deråret 2001 (108). Nærværende rapport dækker kalenderåret 1.1.2002-31.12.2002. Rapporten bør læses i
forlængelse af den første rapport, som i detaljer beskriver fordelene ved et sådant samarbejde, men også
dets begrænsninger.

1991-aftalen indeholder i korte træk følgende bestemmelser:

— meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse sager
påvirker den anden parts væsentlige interesser (artikel II), og udveksling af oplysninger om
generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af konkurrencereglerne (artikel III)

— samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder træffer
(artikel IV)

¥99∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning (EFT L 95 af 27.4.1995, s. 47 og 50).

¥100∂ Jf. EFT L 95 af 27.4.1995, s. 45 og 46.
¥101∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om anvendelsen af principperne

om »positive comity« i håndhævelsen af deres konkurrencelovgivning, EFT L 173 af 18.6.1998, s. 26-31.
¥102∂ KOM(96) 479 endelig, jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken.
¥103∂ KOM(97) 346 endelig, jf. 26. beretning om konkurrencepolitikken.
¥104∂ KOM(1998) 510 endelig, jf. 27. beretning om konkurrencepolitikken.
¥105∂ KOM(1999) 439 endelig, jf. 28. beretning om konkurrencepolitikken.
¥106∂ KOM(2000) 618 endelig, jf. 29 beretning om konkurrencepolitikken.
¥107∂ KOM(2002) 45 endelig, jf. 30. beretning om konkurrencepolitikken.
¥108∂ KOM(2002) 505 endelig, jf. 31. beretning om konkurrencepolitikken.
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— en procedure for »traditionel behandling« (traditional comity), hvorved parterne forpligter sig til at
tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer foranstaltninger til håndhævelse
af deres konkurrenceregler (artikel VI)

— en procedure for »positiv behandling« (positive comity), hvorved den ene part kan opfordre den
anden til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger over for en
konkurrencebegrænsende adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den opfordrende parts
væsentlige interesser (artikel V).

Det er desuden præciseret i 1991-aftalen, at ingen af dens bestemmelser må fortolkes på en måde, der
strider mod gældende lovgivning i EU og USA (artikel IX). Konkurrencemyndighederne er således
fortsat bundet af deres interne regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, som de kommer i besid-
delse af i forbindelse med deres respektive undersøgelser (artikel VIII).

1998-aftalen præciserer både proceduren for samarbejdsinstrumentet »positive comity« og de omstæn-
digheder, hvor det kan anvendes. Den beskriver især, hvornår den opfordrende part normalt bør indstille
sine egne håndhævelsesforanstaltninger og henvise en sag.

1.2. Samarbejde mellem EU og USA i 2002

I løbet af 2002 fortsatte Kommissionen sit snævre samarbejde med konkurrencedepartementet under det
amerikanske justitsministerium US-DoJ (US Department of Justice) og US-FTC (US Federal Trade
Commission). Der var hyppige og nære kontakter mellem Kommissionens tjenestemænd og deres
modparter i de to amerikanske organer. Disse kontakter spænder fra indgående sagsrelaterede drøftelser
til behandling af mere generelle, undertiden teoretiske, konkurrencepolitiske spørgsmål. De sagsrela-
terede kontakter foregår normalt som regelmæssige telefonsamtaler, e-posts, udveksling af dokumenter
og andre forbindelser mellem sagsbehandlerne. Der er også tale om forholdsvis hyppige møder og
kontakter på højt plan. Samarbejdet er fortsat til stor fordel for begge parter, idet det styrker de respektive
håndhævelsesaktiviteter, forhindrer unødige konflikter eller uoverensstemmelser i forbindelse med disse
aktiviteter og skaber bedre forståelse for modpartens konkurrencepolitik.

1.2.1. Fusionssager

Som følge af det generelle økonomiske klima faldt antallet af transnationale fusioner i 2002. Ikke desto
mindre var der i 2002 fortsat et godt samarbejde i de transaktioner, der blev anmeldt til både Kommis-
sionen og de amerikanske antitrustmyndigheder. I forbindelse med undersøgelsen af disse planlagte
fusioner er der meget hyppig kontakt mellem de ansatte i Merger Taskforce under Generaldirektoratet for
Konkurrence og det amerikanske DoJ og FTC. Samarbejdet er mest effektivt i de tilfælde, hvor de invol-
verede parter giver EU’s og USA’s myndigheder tilladelse til at udveksle de oplysninger, de afgiver, idet
de giver afkald på deres ret til fortrolig behandling, hvilket nu sker ofte.

I Solvay/Ausimont-sagen, en fusion inden for den kemiske industri, havde Kommissionen og FTC et
fuldstændigt og indgående samarbejde, ikke blot med hensyn til vurderingen af de faktiske forhold i
sagen, men også med hensyn til egnede forholdsregler, og der var kontakter næsten dagligt. I nogle
tilfælde blev der ført tresidede telefonkonferencer (EU-Kommissionen-US FTC-de fusionerende parter).
Det samme gælder for analysen af Bayers overtagelse af Aventis Crop Science (Bayer/Aventis-sagen).
Også i dette tilfælde var samarbejdet meget intensivt med hensyn til de forskellige forholdsregler, der
blev foreslået af de fusionerende parter for at imødekomme indvendingerne fra konkurrencemyndighe-
dernes side som følge af, at der var tale om flere markeder. Også i dette tilfælde var der tale om trevejs-
kommunikation, som omfattede de canadiske konkurrencemyndigheder. Begge operationer blev i sidste
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instans godkendt, mod at der blev givet visse tilsagn. I analysen af P/O Princess/Carnival, fusionen inden
for krydstogtsbranchen, stod Kommissionens og FTC’s ansatte i snæver og hyppig kontakt med hinanden
i undersøgelsesfasen, og mange af drøftelserne var fokuseret på spørgsmål omkring markedsdefinition.
Operationen blev godkendt af Kommissionen, og der blev ikke rejst nogen indvendinger fra FTC’s side.

1.2.2. Andre sager end fusioner

I løbet af året var der også hyppige kontakter i en række andre sager end fusioner. I Microsoft-sagen holdt
Kommissionen og US DoJ hinanden informeret om forløbet af deres respektive undersøgelser. Det
bilaterale samarbejde mellem Kommissionen og US-DoJ blev især intensiveret i kartelsager: Der var et
stort antal kontakter mellem tjenestemænd i Kommissionens kartelenheder og i DoJ. Der var hyppigst
tale om udveksling af oplysninger i særlige sager inden for rammerne af de eksisterende bestemmelser
om fortrolighed, men der var også drøftelser om politiske spørgsmål. Der var i alt 15 undersøgelser
iværksat af Kommissionen, hvor der fandt et effektivt samarbejde sted. De fleste kontakter foregik via
telefon og e-post, men i visse tilfælde blev der afholdt møder. Mange af de sagsrelaterede kontakter fandt
sted som et resultat af samtidige anmodninger om immunitet i USA og EU. Desuden fandt der i en række
tilfælde koordinerede håndhævelsesaktioner sted i USA og EU, hvor myndighederne søgte at sikre, at
tiden mellem indledningen af de respektive aktioner var så kort som mulig. Der fandt generelle konsulta-
tioner sted om de to myndigheders respektive »rabatpolitik« over for samarbejdsvillige virksomheder. Et
andet vigtigt spørgsmål, der blev drøftet med DoJ, var det forhold, at der i civilretlige sager i USA var
kommet bevismateriale frem, som var blevet forelagt kartelmyndighederne. Kommissionen intervenerede
i tre civilretlige sager i USA for at beskytte skriftlige oplysninger, som var blevet forelagt som led i
Kommissionens rabatpolitik i forbindelse med sådanne »afsløringer«. Formålet med disse interventioner
var at sikre integriteten i Kommissionens rabatpolitik, og var ikke ment som støtte til nogen af parterne i
disse civilretlige sager.

1.3. Kontakter på højt niveau

Der fandt en lang række bilaterale kontakter på højt niveau sted mellem Kommissionen og de relevante
amerikanske myndigheder i løbet af 2002. Den 23. juli 2002 mødtes kommissær Mario Monti med de
øverst ansvarlige for de relevante amerikanske antitrustmyndigheder, vicejustitsminister, Charles James,
og formanden for Federal Trade Commission, Timothy Muris, til det årlige bilaterale møde mellem EU
og USA.

1.4. EU’s og USA’s fælles arbejdsgrupper

Arbejdet i EU’s og USA’s fælles arbejdsgrupper fortsatte. Aktiviteterne i EU’s og USA’s fælles arbejds-
gruppe på fusionsområdet blev udvidet og arbejdet intensiveret. GD COMP opnåede enighed med de
amerikanske myndigheder om, at arbejdsgruppen skal bestå af en række undergrupper. En af undergrup-
perne har beskæftiget sig med procedurespørgsmål, og to andre undergrupper med substantielle
spørgsmål (en med konglomerat-aspekterne af fusioner og en anden med effektiviseringsgevinsternes
rolle i forbindelse med fusionskontrolanalyse) De resultatrige drøftelser om afhjælpningsforanstaltninger
blev også fortsat.

Til dato er arbejdet blevet afsluttet i undergrupperne vedrørende procedurespørgsmål og konglomerat-
aspekterne af fusioner. I hver af disse undergrupper blev der afholdt en række videokonferencer med
præsentationer og drøftelser af hver af parternes politiske strategi og af den lære, man har kunnet drage af
undersøgelsen af fusioner. De involverede tjenestemænd aflagde også et besøg hos hinanden, et i februar
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(møder i Bruxelles i undergruppen vedrørende procedurespørgsmål) og et i juni (møder i Washington i
konglomerat-undergruppen).

Arbejdet i undergruppen, der beskæftiger sig med effektiviseringsgevinster i forbindelse med fusions-
kontrol er stadig i gang. Målet for denne undergruppe er at drøfte, hvilken betydning man skal tillægge
effektiviseringsgevinster i forbindelse med fusionskontrolanalyse. Arbejdet i undergruppen begyndte i
august 2002 og var stadig i gang ved udløbet af 2002.

Bedste praksis i samarbejdet mellem EU og USA i fusionssager.

Den 30. oktober 2002 offentliggjorde kommissær Mario Monti og hans amerikanske modparter,
formanden for den amerikanske Federal Trade Commission, Timothy Muris, og den amerikanske viceju-
stitsminister for antitrustsager, Charles James, et sæt regler for bedste praksis i forbindelse med samar-
bejdet om undersøgelse af fusioner, som kræver godkendelse på begge sider af Atlanten. Formålet er at
mindske risikoen for modstridende resultater og at styrke de gode forhold, der er kommet i stand i løbet
af de sidste ti år. De er et resultat af overvejelserne i undergruppen vedrørende procedurer under EU’s og
USA’s fælles arbejdsgruppe i fusionsspørgsmål. som havde deltagelse af erfarne tjenestemænd fra de tre
myndigheder, og som havde foretaget en indgående undersøgelse af, hvordan effektiviteten i samarbejdet
mellem EU og USA kunne forbedres yderligere i fusionssager.

Reglerne om bedste praksis fastlægger en mere fast struktur for samarbejdet i forbindelse med undersø-
gelse af individuelle fusionssager. Reglerne bygger på den opfattelse, at samarbejdet er mest effektivt,
når de undersøgende myndigheders tidsplaner for undersøgelserne er mere eller mindre parallelle. Fusio-
nerende selskaber vil derfor få mulighed for på et tidligt tidspunkt at få et møde med myndighederne for
at drøfte fastsættelse af tidsplaner. Selskaberne opfordres også til at give myndighederne mulighed for at
udveksle oplysninger, som de har forelagt i løbet af en undersøgelse og om nødvendigt at tillade fælles
høringer af de pågældende selskaber fra de amerikanske og europæiske myndigheders side. Reglerne om
bedste praksis udpeger desuden nogle centrale områder i de respektive europæiske og amerikanske
fusionsundersøgelser, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at der optages direkte kontakter mellem
højtstående embedsmænd på begge sider.

I forbindelse med det bilaterale møde den 23. juli 2002 blev begge parter enige om at nedsætte en
arbejdsgruppe vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder. Arbejdet blev påbegyndt i november 2002.

1.5. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de amerikanske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i 63 sager i perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Sagerne er
opdelt i fusionssager og andre sager og anført i bilag 1.

Kommissionen modtog i alt 44 meddelelser fra de amerikanske myndigheder i samme periode. Bilag 2
indeholder en liste over disse sager, igen opdelt i fusionssager og andre sager.

De fleste meddelelser fra begge parter vedrørte fusioner. Kommissionen gav 56 fusionsmeddelelser, og
de amerikanske myndigheder gav 27.

De anførte tal angiver antallet af sager, hvor der blev givet en eller flere meddelelser, og ikke det samlede
antal meddelelser. Efter aftalens artikel II kan der gives meddelelse i procedurens forskellige faser, og der
kan således være givet mere end én meddelelse om samme sag.
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b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

I henhold til den fortolkningsmeddelelse, som De Europæiske Fællesskaber har sendt til de amerikanske
myndigheder, og den erklæring om gennemsigtighed, Kommissionen afgav over for Rådet den 10. april
1995, skal Kommissionen efter at have underrettet de amerikanske konkurrencemyndigheder informere
den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, om de meddelelser, Kommissionen har modtaget fra
de amerikanske konkurrencemyndigheder. Når Kommissionen modtager meddelelser fra de amerikanske
myndigheder, videresendes de således omgående til de relevante kontorer i Generaldirektoratet for
Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de medlemsstater, hvis interesser eventuelt berøres. Når
Generaldirektoratet for Konkurrence giver meddelelse til de amerikanske myndigheder, sendes der på
tilsvarende måde kopier heraf til den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres.

1.6. Konklusioner

I 2002 blev samarbejdet mellem EU og USA yderligere intensiveret på alle områder af konkurrencepoli-
tikken. Det øgede samarbejde i 2002 om bekæmpelse af globale karteller er bemærkelsesværdigt, og
myndighederne på begge sider af Atlanten benytter også i stigende omfang de samme metoder til fastlæg-
gelse og gennemførelse af tilsagn, og den kontrol, der efter fusionen skal føres med overholdelsen af
tilsagnene. Kommissionen, DoJ og FTC videreførte desuden en igangværende dialog om generelle
konkurrencepolitiske/håndhævelsesmæssige spørgsmål af fælles interesse.

2. Canada

2.1. Indledning

Aftalen mellem EU og Canada om samarbejde på konkurrenceområdet (109) skal fremme samarbejdet
mellem De Europæiske Fællesskaber og Canada om håndhævelsen af deres respektive konkurrence-
regler. Aftalen blev undertegnet den 17. juni 1999 på topmødet mellem EU og Canada i Bonn og trådte i
kraft ved undertegnelsen.

Aftalen omhandler blandt andet: a) gensidig meddelelse om håndhævelsesaktiviteter, hvor den ene
konkurrencemyndigheds aktiviteter kan påvirke den andens parts vigtige interesser, b) konkurrencemyn-
dighedernes gensidige bistand i forbindelse med håndhævelsesaktiviteterne, c) de to myndigheders
samordning af deres håndhævelsesaktiviteter, d) den ene parts anmodning om, at den anden parts konkur-
rencemyndighed griber ind (positive comity), e) parterne skal hver især tage hensyn til den anden parts
væsentlige interesser i forbindelse med sine håndhævelsesaktiviteter (traditional comity), og f) parternes
udveksling af oplysninger, med forbehold af gældende nationale love om beskyttelse af fortrolige oplys-
ninger. Rapporten om samarbejdet fra den 17. juni 1999 til den 31. december 2000 blev offentliggjort
sammen med den sjette rapport om samarbejdet med USA (110), den syvende rapport dækkede perioden
fra den 1.1.2001 til den 31.12.2001 (111). Nærværende rapport vedrører kalenderåret 1. januar 2002 til
31. december 2002.

¥109∂ Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning,
EFT L 175 af 10.7.1999, s. 50.

¥110∂ KOM(2001) 45 endelig, jf. 30. beretning om konkurrencepolitikken.
¥111∂ KOM(2002) 505 endelig, jf. 31. beretning om konkurrencepolitikken.
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2.2. Samarbejde

Et stadig større antal sager behandles af konkurrencemyndighederne på begge sider, hvilket medfører et
større og bedre samarbejde. Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndigheder har hyppigt ført
nyttige kontakter. Drøftelserne har vedrørt både spørgsmål i forbindelse med konkrete sager og
spørgsmål af mere generel art. Kontakter vedrørende bestemte sager foregår normalt i form af telefon-
samtaler, e-posts, udveksling af dokumenter og andre forbindelser mellem sagsbehandlerne. Kontakter
vedrørende bestemte sager omfattede håndhævelsen af konkurrencereglerne på alle områder. Der var
særligt intensive kontakter i fusionssagen Bayer/Aventis, hvor der også var trevejskommunikation med de
amerikanske myndigheder. Der var nogle kontakter i fusionssagen Pfizer/Pharmacia. Samarbejdet og
koordinationen i kartelsager fortsatte ligeledes.

I forbindelse med to bilaterale møder i de respektive myndigheders fusions- og kartelenheder blev der
drøftet emner af konkurrencepolitisk interesse for hvert af håndhævelsesområderne. Desuden blev der for
første gang i 2002 gennemført en udveksling af tjenestemænd for en periode af seks måneder, og en
tjenestemand fra Kommissionen blev udsendt til de canadiske konkurrencemyndigheder, mens en tjene-
stemand fra de canadiske konkurrencemyndigheder blev udsendt til Kommissionen. Hver af de
udvekslede tjenestemænd overtog en sagsbehandlers opgaver i værtsjurisdiktionen, og disse opgaver
omfattede undersøgelse og analyse af fusionssager.

2.3. Statistiske oplysninger

a) Antal sager, hvor Kommissionen og de canadiske myndigheder har givet meddelelse

Kommissionen gav meddelelse i i alt 5 sager i perioden mellem 1. januar 2002 og 31. december 2002
(bilag 3). Kommissionen modtog 9 meddelelser, som vedrørte 5 sager, fra de canadiske konkurrence-
myndigheder i 2002 (bilag 4).

b) Kommissionens meddelelser til medlemsstaterne

Som fastsat i aftalen har Kommissionen underrettet den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres,
om de meddelelser, den har modtaget fra de canadiske konkurrencemyndigheder. Når Kommissionen
modtager meddelelser fra de canadiske konkurrencemyndigheder, fremsendes de således omgående til de
relevante kontorer i Generaldirektoratet for Konkurrence og samtidig i kopi til den eller de medlems-
stater, hvis interesser eventuelt berøres. På samme måde sender Generaldirektoratet for Konkurrence
kopier til den eller de medlemsstater, hvis interesser berøres, når den giver meddelelse til de canadiske
konkurrencemyndigheder.

2.4. Konklusion

Aftalen har ført til nærmere forbindelser mellem Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndig-
heder og har givet dem større kendskab til hinandens konkurrencepolitik. Stadig flere sager undersøges af
begge konkurrencemyndigheder, og der er derfor en voksende erkendelse af, at det er vigtigt at samordne
håndhævelsesaktiviteterne i det omfang, begge parter finder det til gensidig nytte, og at det er nødvendigt
at undgå modstridende beslutninger. Kommissionen og de canadiske konkurrencemyndigheder videre-
førte desuden en igangværende dialog om generelle konkurrencepolitiske/håndhævelsesmæssige
spørgsmål af fælles interesse.
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BILAG 1 (112)

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER
1.1.2002-31.12.2002

Fusionssager

¥112∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter listen kun de undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.

1 COMP/M.2609 Hewlett Packard/Compaq

2 COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

3 COMP/M.2544 Masterfoods/Royal Canin

4 COMP/M.2693 ADM/ACTI

5 COMP/M.2665 Johnson Professional Holdings/Diversey Lever

6 COMP/M.2734 Sanmina/SCI Corporation/Alcatel

7 COMP/M.2720 Alcoa/Elkem

8 COMP/M.2681 Conoco/Phillips Petroleum

9 COMP/M.2672 SAS/Spanair

10 COMP/M.2726 KPN/E-Plus

11 COMP/M.2705 EnerSys/Invensys (ESB)

12 COMP/M.2706 Carnival Corporation/P&O Princess

13 COMP/M.2738 GEES/Union

14 COMP/M.2780 General Electric/ENRON Wind Turbine Business

15 COMP/M.2800 Brack Capital/Haslemere

16 COMP/M.2815 Sanmina-SCI-Hewlett Packard

17 COMP/M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

18 COMP/M.2785 Publicis/Bcom3

19 COMP/M.2841 TXU-Braunschweiger Versorgungs AG

20 COMP/M.2832 General Motors/Daewoo Motors

21 COMP/M.2891 CD&R Fund VI Limited/Brake Bros. Plc.

22 COMP/M.2890 Edf/Seeboard

23 COMP/M.2860 Lehman Brothers/Haslemere

24 COMP/M.2882 TEREX/DEMAG

25 COMP/M.2920 Outokumpu Oy/Lennox International Inc. 

26 COMP/M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses
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27 COMP/M.2915 DLJ Capital Funding Inc./Hamsard-Bowater

28 COMP/M.2934 Prudential Financial/Sal. Oppenheim

29 COMP/M.2901 Magna/Donnelly

30 COMP/M.2946 IBM/PwC Consulting

31 COMP/M.2874 StarCore LLC

32 COMP/M.2886 Bunge/Cereol

33 COMP/M.2781 Northrop Grumman/TRW

34 COMP/M.2928 Alcoa/Fairchild Fastener Business

35 COMP/M.2917 Wendel-KKR/Legrand

36 COMP/M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King

37 COMP/M.2965 Staples Inc./Guilbert SA

38 COMP/M.2867 UPM-Kymmene/Morgan Adhesives

39 COMP/M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV

40 COMP/M.2968 Jabil/Philips Contract Manufacturing Services

41 COMP/M.2970 GE/ABB Structured Finance 

42 COMP/M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV

43 COMP/M.2975 Aon Jauch & Hübner/Siemens/JV

44 COMP/M.2922 Pfizer/Pharmacia

45 COMP/M.3007 EON/TXU Europe Group

46 COMP/M.3025 Bain Capital/Dor Chemicals/Trespaphan JV

47 COMP/M.3024 Bain Capital/Rhodia

48 COMP/M.2980 Cargill/AOP

49 COMP/M.3042 Sony/Philips/InterTrust

50 COMP/M.3045 Masco/Hansgrohe

51 COMP/M.3027 State Street Corp./Deutsche Bank Global Securities

52 COMP/M.3012 Tebodin/Lockwood Greene

53 COMP/M.2993 Carlyle/QinetiQ

54 COMP/M.3041 Credit Suisse/Safilo

55 COMP/M.3011 Timken/Torrington

56 COMP/M.3030 Eaton/Delta

57 COMP/M.2874 Jabil/Alcatel
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Andre sager end fusionssager

1 COMP/A/38.300 PO/Pay-TV in France

2 COMP/F-1/38.153 Stichting Sanquin Boedvoorziening/Hoffmann-LaRoche & Chiron Corporation

3 COMP/38.427 PO Pay Television Film Output Agreements

4 COMP/F-1/38.372 NBA/Chiron + Hoffmann-La Roche + Diagnostics Limited

5 — Rubber Chemicals

6 COMP/36.816/D3 Source/IMS

7 COMP/37.055/D3 NDC/IMS — Information
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BILAG 2

DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN
1.1.2002-31.12.2002

Fusionssager

1 FAG Kugelfischer AG/INA-Holdings

2 Jupiter Media Metrix, Inc./NetRatings

3 Holm Industries/Industrie Ilpea S.p.A.

4 P&O Princess Cruises plc./Royal Caribbean Cruises Ltd./Carnival Corp. 

5 Ralston Purina Company/Nestle S.A.

6 Danaher Corporation (»Danaher«)/Pennon Group PLC (»Pennon«)

7 The Seagram Company/Diageo Plc./Pernod ricard S.A. 

8 Agora S.p.A./Ausimont S.p.A.

9 Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess/Leiner Davis Gelatin Corp.

10 (*)

11 Bayer A.G./Sun Chemical Corporation/Dainippon Ink and Chemicals Inc.

12 US Steel Corp./Bethlehem Steel Corp./Wheeling-Pittsburgh Steel Corp./National Steel Corp.

13 Aggregate Industries Plc.UK/Wakefield Materials Co.US

14 Hyprotech Ltd./Aspen Technology Inc.

15 Haarman & Reimer/EQT Northern Europe Private Equity Fonds

16 ICAP Plc./BrokerTec Global L.L.C.

17 Tibco software Inc./Talarian Corp.

18 Pfizer/Pharmacia

19 Siemens/Dräger

20 ICAP Plc./BrokerTec Global L.L.C.

21 (*)

22 (*)

23 (*)

24 (*)

25 UPM-Kymmene Oyi/Bemis Corporation

26 Hitachi IBM

27 Timken/Torrington
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Andre sager end fusionssager

1 (*)

2 (*)

3 Elf Atochem S.A. — (MCAA)

4 (*)

5 Osborne/Feldman — Stamp Dealing

6 Deutsche Bank AG/Reuters America Inc./Atriax LLC

7 Carbon Cathode Block

8 (*)

9 Hunter Douglas Companies

10 »MCAA« — J.Jourdan

11 (*)

12 Carbon Cathode Block

13 (*)

14 (*)

15 Polyester Staple-Arteva Specialties S.a.r.l.(KoSa)

16 Carbon Brushes — Morganite Inc./The Morgan Crucible Co.Plc.

17 (*)
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BILAG 3 (113) 

KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL DE CANADISKE MYNDIGHEDER
1.1.2002-31.12.2002

Fusionssager

Andre sager end fusionssager

¥113∂ Af fortrolighedshensyn eller af hensyn til beskyttelse af tavshedspligten i forbindelse med igangværende undersøgelser
omfatter listen kun de undersøgelser eller sager, der er offentliggjort.

1 COMP.M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeks NRW

2 COMP.M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeks BW

3 COMP.M.3049 Alcan/PlexPac

4 COMP.M.2901 Magna/Donnelly

1 — Rubber chemicals
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BILAG 4 

DE CANADISKE MYNDIGHEDERS MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN
1.1.2002-31.12.2002

Fusionssager

Andre sager end fusionssager

— — —

1 Graphite and Carbon Products

2 Methylglucamine

3 (*)

4 (*)

5 (*)
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V — ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE 
I MEDLEMSSTATERNE

Dette kapitel er baseret på bidrag fra medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Mere detaljerede
oplysninger om deres aktiviteter findes i de nationale beretninger, som de fleste af dem udarbejder.

A — Udviklingen i konkurrencelovgivningen

Der er ikke meddelt nogen udviklinger for Italien og Finland. Derimod fandt der i 2002 lovgivnings-
mæssige udviklinger sted i følgende medlemsstater:

Belgien

Det belgiske statstidende, Moniteur belge, offentliggjorte den 11. december 2002 en fælles meddelelse
fra konkurrencerådet, Conseil de concurrence, og Corps des Rapporteurs om en forenklet procedure for
behandlingen af visse fusioner.

Den forenklede procedure anvendes i følgende tilfælde:

— enten når to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol over et joint venture, og sidstnævnte
ikke udøver eller ikke påtænker at udøve mere end beskeden aktivitet i Belgien

— eller når to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver enekontrol
eller fælles kontrol over en anden virksomhed, hvis ingen af parterne i fusionen udøver kommerciel
aktivitet på det samme produktmarked og/eller geografiske marked eller på et produktmarked i
foregående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvor en anden part i fusionen er
aktiv; hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan den forenklede procedure dog alligevel anvendes,
hvis parternes markedsandele er lavere end 25 %

— eller når de anmeldende parter er aktive på et lille marked.

Corps des Rapporteurs opfordrer parterne til at henvende sig inden indgivelse af anmeldelse. Hvis Corps
des Rapporteurs finder, at fusionen kan falde ind under den forenklede anmeldelsesprocedure, udfærdiger
Rapporteur en kortfattet rapport. Konkurrencerådets beslutning vil ligeledes være kortfattet, hvorfor den
kan træffes inden for en kortere frist (25 dage). Hvis konkurrencerådet finder det hensigtsmæssigt i den
enkelte sag, kan det imidlertid iværksætte en grundigere undersøgelse og vedtage en fuldstændig
beslutning inden for de frister, der er fastlagt i loven.

Danmark

Den danske konkurrencelov, som senest blev ændret i 2000, er blevet ændret i 2002. Konkurrenceloven er
blevet ændret på tre områder. For det første en ændring i relation til behandlingen af offentligretlige
konkurrencebegrænsninger. For det andet en skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af lovens
forbudsbestemmelser, og for det tredje en række tekniske ændringer og præciseringer af loven.

Den vigtigste ændring er forhøjelsen af bødeniveauet. I Danmark er der tale om strafferetlige sanktioner.
Det betyder, at det er domstolene, som fastsætter bøderne. Fremover anvendes de samme principper som
i EU — dog på et lavere niveau. Det betyder, at der ved bødeudmålingen tages hensyn til overtrædelsens
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grovhed og varighed. Overtrædelse af konkurrencelovgivningen inddeles i tre kategorier med følgende
grundbeløb:

— Mindre alvorlig overtrædelse: fra 10 000 DKK til 400 000 DKK.

— Alvorlig overtrædelse: fra 400 000 DKK til 15 mio. DKK.

— Meget alvorlig overtrædelse: fra 15 mio. DKK og derover.

Ligesom i EU vil bøderne også kunne reguleres i op- eller nedadgående retning, hvis der foreligger
skærpende eller formildende omstændigheder. Virksomheder, som samarbejder med konkurrencemyn-
digheden, har også mulighed for at få en bødenedsættelse (»leniency«). Der foreligger endnu ikke nogen
bødepraksis efter de nye bestemmelser.

Tyskland

På lovgivningsområdet var den nye lov om regulering af prisbindingen på bøger og andre forlagspro-
dukter den mest markante udvikling i årets løb. Med denne lov, der trådte i kraft den 1. oktober 2002,
blev den dispensation fra kartelforbuddet, der hidtil havde været gældende for fastprissystemet for bøger,
omdannet til en lovfæstet prisbindingsforpligtelse. Den gælder dog ikke for aviser og tidsskrifter, hvor
den hidtidige situation fortsat består, dvs. at prisbindingsaftaler tillades i henhold til konkurrencereglerne
(§ 15 i GWB). Det svarer til, hvad der gælder i flere andre EU-lande, f.eks. Frankrig og Østrig.

Grækenland

Vedtagelsen af lov nr. 2941/01 (FEK 201/_/12.9.2001) udgør et betydeligt fremskridt. Uden denne
ændring af forskrifterne kunne der ikke ske en operationel styrkelse af den græske konkurrencemyn-
dighed. Erfaringerne med myndighedens sekretariat viste, at det skaber forsinkelser i beslutningspro-
cessen, når strukturen udgøres af et direktorat med en direktør med beføjelse til både at anvende loven
(endelig godkendelse af rapporter om sager drøftet i rådet) og til at træffe afgørelser om økonomiske og
administrative spørgsmål. Dette ville blive forværret, hvis sekretariatet gjorde brug af en mulighed i lov
nr. 2837/00 for at øge sit personale fra 30 til 80 medarbejdere. Grækenland valgte derfor at ændre sekre-
tariatsstrukturen, så denne nu ikke mere er et direktorat, men et generaldirektorat.

Med sigte på denne omstrukturering af sekretariatet udarbejdede konkurrencemyndighedens repræsen-
tantskab et udkast til præsidentdekret om oprettelse af et nyt organ, som skulle muliggøre en reorgani-
sering og styrkelse af sekretariatsledelsen. I udkastet arbejdes med oprettelse af tre direktioner, hvoraf to
skal have beføjelse til at kontrollere fusioner og karteller samt samordnet praksis, hvorimod det tredje
direktorat skal have kompetence vedrørende økonomiske og administrative spørgsmål. Der planlægges
også indført kontorer for internationale spørgsmål og fællesskabsspørgsmål samt for juridisk bistand.
Generaldirektøren (hvis mandat bliver tre år) kan udnævnes blandt sekretariatets medarbejdere og får til
opgave dels at lette den administrative arbejdsbyrde for formanden for konkurrencerådet, dels at
koordinere arbejdet i direktoraterne og kontorerne.

Spanien

De vigtigste lovgivningsmæssige udviklinger på det konkurrencepolitiske område i 2002 var følgende:

1. Lov nr. 1/2002 af 21. februar om koordinering af statens og de selvstyrende regioners kompetence på
konkurrenceområdet.
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Loven blev vedtaget af parlamentet i begyndelsen af 2002 og trådte i kraft den 23. maj 2002. Loven
fastlægger de nye regler for udøvelsen af statens og de selvstyrende regioners kompetence i henhold til
lov nr. 16/1989 af 17. juli om konkurrence. Der foretages en generisk fordeling af statens og de selvsty-
rende regioners kompetence med hensyn til aftaler og konkurrencebegrænsende adfærd samt enkeltgod-
kendelser (artikel 1, 4, 6 og 7), ligesom loven fastlægger de nødvendige mekanismer for koordineringen
mellem de forskellige statslige og regionale myndigheder, som vil kunne anvende reglerne.

For det første fastlægges fordelingen af de opgaver, der skal behandles af de myndigheder, der oprettes
hertil under de selvstyrende regioner, og de opgaver, der skal behandles af statens centrale myndigheder,
alt efter omfanget af virkningerne af den pågældende adfærd.

Det centrale princip er her, at det påhviler staten at udøve de kompetencer, som konkurrenceloven
tillægger staten for så vidt angår de procedurer, der vedrører adfærd, der påvirker eller kan påvirke
konkurrencevilkårene ud over de selvstyrende regioner eller på det nationale marked som helhed, selv
om udøvelsen af sådan kompetence måtte henhøre under en af de selvstyrende regioner.

På tilsvarende vis påhviler det de selvstyrende regioner med kompetence på området (ud fra territorial-
princippet) at udøve denne i det omfang, den pågældende adfærd påvirker eller kan påvirke konkurrence-
vilkårene i den selvstyrende region.

Af hensyn til de erhvervsdrivendes retssikkerhed og for at mindske kompetencekonflikter er der opstillet
en række kriterier for at kunne fastslå, om der er tale om virkninger ud over de selvstyrende regioner eller
på det nationale marked som helhed. En del af disse kriterier knytter sig til miljøet, til karakteren og
omfanget af de konkurrencebegrænsende virkninger af sådan praksis (virksomhedsstørrelse og markeds-
andel samt form, rækkevidde og virkning af den pågældende adfærd). Andre kriterier er mere generelle,
men under alle omstændigheder forbundne med betingelserne for virkeliggørelsen af det indre marked
(overtrædelser af den frie bevægelighed og etableringsret ændrer de økonomiske balanceforhold mellem
regionerne, opsplitter markederne og svækker ligheden for alle spaniere).

Under alle omstændigheder påhviler det staten at anvende reglerne om fusioner og statsstøtte, at
godkende gruppefritagelsesforordninger, at drøfte konkurrencespørgsmål i internationale fora og at
anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

For det andet fastlægges der en procedure for afgørelse af eventuelle kompetencekonflikter med det mål
at indføre et system, der kan behandle alle former for mulige konflikter og opfylde behovet for en hurtig
sagsbehandling.

Der oprettes således et rådgivende konfliktråd (la Junta Consultiva en materia de Conflictos). Rådet
består af samme antal repræsentanter for staten og for de selvstyrende regioner, som måtte være i
konflikt, og er et særligt rådgivende organ, der vedtager ikke-bindende udtalelser og kan rådføre sig med
konkurrencedomstolen og de tilsvarende myndigheder i de selvstyrende regioner. Når rådet har afgivet
rapport, kan den statslige eller den regionale myndighed, der i rapporten anses for at være kompetent,
indlede sin undersøgelse, hvilket dog ikke er til hinder for, at en myndighed, der ikke bifalder rapporten,
indbringer kompetencekonflikten mellem staten og de selvstyrende regioner eller mellem sidstnævnte
indbyrdes for forfatningsdomstolen.

For det tredje indføres der koordineringsmekanismer for det nye system:

— Der oprettes et konkurrenceråd, Consejo de Defensa de la Competencia, bestående af repræsentanter
for samtlige territoriale myndigheder med kompetence på området, og som først og fremmest får til
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opgave at udvikle kriterier for koordineringen af reglernes anvendelse og rådgive om lovudkast af
generel karakter, som måtte kunne påvirke konkurrencevilkårene.

— Der indføres mekanismer for at sikre en fuldstændig, sideløbende og gensidig udveksling af
oplysninger, når konkurrencemyndighederne måtte få kendskab til konkurrencebegrænsende
adfærd.

— Konkurrencestyrelsen, Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), får tilladelse til at gribe ind i
sager, der behandles af de regionale myndigheder med det formål at ensrette anvendelsen af loven. De
regionale myndigheder skal til SDC og konkurrencedomstolen (TDC) indberette konkurrenceadfærd,
der i betydeligt omfang påvirker vilkårene i de selvstyrende regioner.

Endelig åbner loven mulighed for, at SDC og TDC indgår samarbejdsaftaler med de selvstyrende
regioner for undersøgelserne og beslutningstagningen i sager, der henhører under såvel statens som de
selvstyrende regioners kompetenceområde.

2. Vigtige elementer i konkurrencestyrelsens vurdering af fusioner.

Med henblik på den nye fusionsforordnings ikrafttræden påbegyndtes i 2002 udarbejdelse af en medde-
lelse, som klart og tydeligt forklarer de vigtigste elementer i konkurrencestyrelsens vurdering af en
fusion.

Retningslinjerne skal fremme gennemsigtigheden i procedureforløbet og styrke de erhvervsdrivendes
retssikkerhed, lette planlægningen af virksomhedernes fusionstransaktioner og mindske såvel usikker-
heden omkring transaktionerne som deres mulige konkurrencebegrænsende virkninger.

Retningslinjerne indeholder ikke en udtømmende liste over de elementer, der indgår i vurderingen af
fusioner, men forklarer blot de almindelige kriterier, som nødvendigvis bør anvendes fleksibelt af de
forskellige kompetente myndigheder.

Retningslinjerne opstiller de elementer, der generelt undersøges af SDC med hensyn til at:

— fastlægge, om den anmeldte transaktion er en fusion som omhandlet i lov 16/1989, og hvordan dens
mulige samarbejdselementer (accessoriske begrænsninger) bør behandles

— kortlægge de eventuelle markeder, der berøres af transaktionen, dvs. det relevante produktmarked og
geografiske marked

— analysere konkurrencevilkårene på markedet og herunder bl.a. markedernes konkurrencestruktur
under hensyntagen til følgende:

a) tidligere udvikling og fremtidsudsigter

b) udbuds- og efterspørgselsstruktur

c) distributionssystem

d) prisfastsættelse og andre kommercielle vilkår

e) potentiel konkurrence og andre hindringer for markedsadgang
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— vurdere transaktionen på grundlag af basiskriteriet mulige hindringer for opretholdelse af
konkurrencevilkårene, dvs.:

f) horisontale og vertikale virkninger eller konglomeratvirkninger

g) de aktuelle konkurrencevilkår og sandsynligheden for hemmeligt aftalt adfærd

h) potentiel konkurrence og hindringer for markedsadgang

i) kompenserende købekraft for at hindre udviklingen af konkurrencebegrænsende adfærd.

3. Lov 53/2002 af 30. december om fiskale, administrative og sociale foranstaltninger og om ændring
af artikel 48 (procedure og afgørelse ved appel af konkurrencestyrelsens afgørelser) og artikel 56
(procedurefrister) i konkurrenceloven.

Formålet med denne reform er at øge retssikkerheden med en udtrykkelig henvisning til fristerne for
konkurrencedomstolens vurderinger, når der indgives appel over for konkurrencestyrelsens afgørelser.

Der fastlægges ved samme lejlighed andre frister i forbindelse med appel af andre af styrelsens
afgørelser, som ikke vedrører sagens substans.

Frankrig

Et nyt fusionskontrolsystem trådte i kraft den 18. maj 2002.

Med loven af 15. maj 2001 om den nye økonomiske regulering blev der indført et nyt nationalt fusionskon-
trolsystem, som trådte i kraft den 18. maj 2002 som følge af gennemførelsesdekretet af 30. april 2002.

Forhåndsanmeldelse er nu obligatorisk (på baggrund af parternes uigenkaldelige tilsagn) og har suspen-
derende virkning (med mulighed for dispensation), når omsætningen på verdensplan overstiger
150 mio. EUR for de implicerede virksomheder som helhed, og når mindst to virksomheder har en
omsætning på over 15 mio. EUR i Frankrig. For yderligere at forenkle proceduren og skabe gennemsig-
tighed for virksomhederne er de franske procedurebegreber bragt på linje med EU’s angående defini-
tionen på en fusion og beregningen af omsætningen, ligesom de franske myndigheders gennemførelse af
teksterne er i overensstemmelse med EU-praksis. Den franske praksis henviser til Kommissionens
meddelelser om fusionsbegrebet, begrebet berørte virksomheder og om beregning af omsætning (jf.
f.eks. brev fra den franske økonomi-, finans- og industriminister af 20. august 2002 om transaktionen
Financiere Argassi/GIC Gigastore, samt udkast til retningslinjer, p.t. til offentlig høring). De oplysninger,
der skal indgå i anmeldelsen, svarer endvidere i vidt omfang til oplysningerne i CO-formularen.

Undersøgelsesfristerne er kortere. Fase 1 kan højst vare 8 uger (undersøgelsesfristen er på 5 uger og kan
forlænges med 3 uger, hvis der indgives tilsagn i løbet af undersøgelsens sidste 3 uger). Hvis der indledes
en fase 2, der indebærer, at sagen forelægges konkurrencerådet, Conseil de la concurrence, har sidst-
nævnte tre måneder til at afgive udtalelse, hvorefter ministeren har fire uger til at træffe afgørelse (denne
frist kan forlænges med højst tre uger på samme betingelser som i fase 1).

For at øge gennemsigtigheden i kontrolproceduren offentliggøres anmeldte sager og afgørelser truffet af
ministeren nu i et kommuniké på webstedet for Direction Générale de la Concurrence, de la Consom-
mation et de la Répression des Fraudes. Formålet er at sætte tredjemand (konkurrenter, kunder, leveran-
dører) i stand til at indsende deres bemærkninger til sagerne under undersøgelsesforløbet.
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For at lette forståelsen af kontrolforløbet (praksis, anvendte kriterier i den konkurrencemæssige
analyse ...) blev et udkast til retningslinjer for procedurerne og praksis i den nationale fusionskontrol den
13. december 2002 lagt ud til høring blandt erhvervsfolk og jurister, som inden den 14. februar 2003
kunne indsende deres bemærkninger. Efter høringen vil de endelige retningslinjer blive offentliggjort.

Det nye system omfatter sanktioner (5 % af juridiske personers omsætning og 1,5 mio. EUR for fysiske
personer) i tilfælde af manglende overholdelse af anmeldelsespligten og ukorrekte eller ufuldstændige
angivelser. Ministeren kan ligeledes trække en godkendelse tilbage eller påbyde efterlevelse af tilsagn —
efter udtalelse fra konkurrencerådet med konstatering af manglende efterlevelse.

Endelig gælder analysen af konkurrencevilkårene alle begrænsninger af konkurrencen. Det er i teksten
præciseret, at hvis ministeren finder, at transaktionen vil kunne skade konkurrencen, og at de afgivne
tilsagn ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe dette, skal han forelægge sagen for konkurrencerådet med
henblik på en udtalelse. Det præciseres, at i tilfælde af indledning af fase 2 skal konkurrencerådet
undersøge, om fusionen »kan skade konkurrencen, navnlig ved at skabe eller styrke en dominerende
stilling eller ved at skabe eller styrke en købekraft, der placerer leverandørerne i et økonomisk afhængig-
hedsforhold«. Endvidere skal der opstilles en konkurrencemæssig status over transaktionen i forhold til
dens eventuelle bidrag til den økonomiske udvikling.

Irland

Competion Act 2002 blev vedtaget i april 2002 og skal konsolidere og modernisere eksisterende
lovgivning på konkurrence- og fusionsområdet. Loven erstatter Mergers, Take-overs and Monopolies
(Control) Act 1978, med senere ændringer, Competition Act 1991 og Competition (Amendment) Act
1996. Hermed indføres også betydelige ændringer i Irlands konkurrence- og fusionskontrolsystemer. Der
er i loven taget højde for den foreslåede modernisering af EU’s konkurrencelovgivning. De vigtigste
bestemmelser i den nye lov er følgende:

Håndhævelse

(a) Forbud

Afsnit 4 i den nye lov gentager de generelle forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis, som allerede indgik i loven fra 1991. Den gamle lov indeholdt et system for
individuel tildeling af certifikater eller licenser som en beskyttelse mod straffesager. I den nye lov kan de
fire »effektivitetskriterier«, som skal være opfyldt, før der kan udstedes licens, nu anvendes direkte —
med andre ord er det ikke længere nødvendigt for virksomhederne at anmelde aftaler for at opnå frita-
gelse. Dette er på linje med fremgangsmåden i EU’s moderniseringsforslag. Anmeldelsessystemet og
proceduren for udstedelse af certifikater/licenser fjernes, men der er indført en bestemmelse, hvorefter
konkurrencemyndigheden kan erklære visse kategorier af aftaler for at opfylde effektivitetsbetingelserne.
Afsnit 5 i loven gentager bestemmelserne fra 1991-loven, som forbød misbrug af dominerende stilling.

(b) Forseelser og forsvar

Bestemmelsen om »forsvar grundet i uvidenhed« fra den gamle lovgivning for så vidt angår overtræ-
delser af afsnit 4 og 5, som udgjorde forseelser, er fjernet i den nye lov. Med loven indføres nye forseelser
i form af overtrædelser af artikel 81, stk. 1, eller artikel 82 for at lette håndhævelsen af EU’s konkurrence-
regler i Irland. I procedurer efter afsnit 4 (1), kan det udgøre et forsvar, hvis det kan påvises, at de fire
»effektivitetsbetingelser« er opfyldt. Det kan også udgøre et forsvar, hvis det kan påvises, at en aftale
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falder ind under en EU-fritagelse, eller at den eller de pågældende forseelser fandt sted i overensstem-
melse med en afgørelse truffet af eller retningslinjer udstedt af en kompetent myndighed.

2002-loven indfører en ny skelnen mellem alvorlige kartelforseelser og andre overtrædelser af konkur-
renceloven. Alvorlige kartelforseelser defineres som aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der
implicerer konkurrerende virksomheder, og som har til formål, at:

— direkte eller indirekte fastsætte priser for leveringer af varer eller tjenesteydelser til personer, der
ikke er part i aftalen, vedtagelsen eller den samordnede praksis, eller

— begrænse produktion eller afsætning, eller

— opdeling af markeder eller kunder.

Denne skelnen afspejler en mere økonomisk tilgang, hvorved visse forseelser direkte anses for at være til
skade for forbrugerne, hvorimod andre, navnlig forseelser i tilknytning til vertikale aftaler, i mindre grad
begrænser konkurrencen. Sidstnævnte forseelses mindre alvorlighed i forhold til førstnævntes afspejles i
bødeniveauet efter den nye lov. Ved kendelser om alvorlige kartelforseelser kan en virksomhed idømmes
bøde for indtil 4 mio. EUR, hvorimod straffen for en person enten er en lignende bøde eller indtil 5 års
fængsel, eller begge. Sanktioner for mindre alvorlige forseelser (dvs. andre overtrædelser af afsnit 4 (1)
eller artikel 81, stk. 1, og samtlige overtrædelser af afsnit 5 eller artikel 82) omfatter bøder i samme
størrelsesorden, men fængsling er fjernet.

(c) Efterforskningsbeføjelser

Den nye lov styrker også konkurrencemyndighedens beføjelser i efterforskningen, idet den kan tvinge sig
adgang til lokaler »om nødvendigt med magt« og også kan undersøge private boliger. Konkurrencemyn-
digheden kan nu fjerne originaldokumenter og ikke kun tage kopier som under de tidligere love, ligesom
den kan beholde dokumenterne i indtil seks måneder.

Fusioner

I henhold til del 3 i 2002-loven overtager konkurrencemyndigheden fra og med 1. januar 2003 ansvaret
for fusionskontrollen fra erhvervs-, handels- og beskæftigelsesministeriet. Fusioner over en vis værdi,
hvor mindst to af de fusionerende virksomheder udøver erhvervsvirksomhed i Irland, skal anmeldes til
myndigheden. Fusioner under denne tærskel, eller hvor kun den ene af parterne udøver erhvervsvirk-
somhed i Irland, kan anmeldes. Alle mediefusioner skal dog anmeldes. Proceduren omfatter to faser,
hvorefter fusioner enten kan godkendes efter fase 1 eller underlægges en mere dybdegående fase 2-
undersøgelse. Myndigheden kan afgøre, hvorvidt en fusion eller virksomhedsovertagelse må gennem-
føres eller ikke eller kun kan gennemføres på en række betingelser. Loven stiller krav om anmeldelse af
en påtænkt fusion fra hver af parterne inden en måned. Myndigheden har 30 dage til at godkende
fusionen i fase 1. Afgørelser i fase 2 skal træffes inden fire måneder efter anmeldelsen og offentliggøres
senest en måned herefter.

Efter den nye lov skal myndigheden godkende eller afvise fusioner udelukkende på baggrund af konkur-
rencekriterier. Det skal afprøves, hvorvidt fusionen eller virksomhedsovertagelsen vil føre til væsentligt
mindre konkurrence på de indenlandske markeder for varer og tjenesteydelser. Det nye system indebærer
større åbenhed og gennemsigtighed, idet alle anmeldelser skal offentliggøres, og myndigheden skal
behandle alle henvendelser, skriftlige såvel som mundtlige, fra berørte parter eller tredjemand. Mediefu-
sioner behandles særskilt i loven. Dette er ikke usædvanligt. I betragtning af den vigtige rolle, som
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medierne spiller med hensyn til at beskytte demokratiet, har mange lande indført specifikke bestem-
melser for at sikre pluralitet og diversitet, ligesom mediepluralitet er et af de kriterier, hvorefter en
medlemsstat kan sikre sin »legitime interesse« efter artikel 21, stk. 3, i EU’s fusionsforordning. Når
myndigheden modtager anmeldelse af en fusion, som den anser for at være en mediefusion, skal den
underrette parterne herom og fremsende anmeldelsen til ministeren. Ministeren kan påbyde myndig-
heden at gennemføre en fase 2-undersøgelse og kan annullere myndighedens godkendelser med eller
uden betingelser. Med andre ord, hvis myndigheden blokerer en fusion, kan ministeren ikke annullere
afgørelsen, men hvis myndigheden godkender en fusion, enten fuldstændigt eller på visse betingelser,
kan ministeren blokere godkendelsen eller opstille nye eller skærpede betingelser.

Forsvarer for konkurrencen

Afsnit 30 (1) (c) i loven pålægger myndigheden som opgave at undersøge og analysere konkurrence-
spørgsmål, herunder udviklinger i udlandet. Myndigheden har nu også beføjelse til at rådgive regeringen
og ministrene om de virkninger for vare- og tjenestemarkederne, som lovforslag kan få, herunder
lovhjemlede instrumenter, beføjelse til at rådgive offentlige myndigheder generelt om konkurrence-
spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med udøvelsen af deres opgaver, beføjelse til at kortlægge og
kommentere hindringer som følge af vedtagelser eller administrativ praksis for konkurrencevilkårene i
økonomien, og beføjelse til at udøve de aktiviteter, den måtte skønne hensigtsmæssigt for at oplyse
offentligheden om konkurrencespørgsmål.

Samarbejde med offentlige organer

Afsnit 34 i loven forpligter myndigheden til at indgå samarbejdsaftaler med Broadcasting Commission of
Ireland, Commission for Electricity Regulation, Commission for Aviation Regulation og Director of
Telecommunications Regulation. Formålet med disse aftaler er at lette samarbejdet, undgå dobbelt
beslutningstagning i konkurrencespørgsmål og sikre sammenhæng. Aftalerne skal omfatte bestemmelser
om informationsudveksling, om hensyntagen til lignende opgaver, som en anden part allerede udfører i
tilknytning til et spørgsmål, og bestemmelser om høring.

Aftaler med udenlandske konkurrencemyndigheder

Efter afsnit 46 i loven kan myndigheden indgå aftaler med konkurrencemyndigheder i andre lande med
henblik på informationsudveksling og gensidig bistand.

Luxembourg

Økonomiministeriet færdiggjorde et udkast til lov om en fuldstændig omlægning af den ændrede lov af
17. juni 1970 om restriktiv forretningspraksis.

Ministerrådet vedtog i september 2002 dette udkast til lov med henblik på ny konkurrencelovgivning og
oprettelse af et uafhængigt konkurrenceråd, som får til opgave at anvende den nye lov samt EF-traktatens
artikel 81 og 82. Den nye lovgivning vil blive udarbejdet på grundlag af EF-traktatens artikel 81 og 82 og
under hensyntagen til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelsen af
konkurrencereglerne i EF-traktatens artikel 81 og 82. Lovudkastet er fremsendt til erhvervsorganisatio-
nerne og statsrådet med henblik på udtalelse.

I henhold til lovudkastet skal konkurrencerådet kunne idømme administrative bøder, ligesom der indføres
bødenedsættelsesregler, herunder også regler for bødefritagelse.
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Dette uafhængige konkurrenceråd skal indgå i det fremtidige netværk mellem konkurrencemyndigheder
som oprettet ved forordning (EF) nr. 1/2003.

Nederlandene

Den nederlandske konkurrencelov, som trådte i kraft den 1. januar 1998, undergik ingen ændringer
i 2002.

Lovforslaget om at udskille konkurrencemyndigheden fra økonomiministeriet, som regeringen forelagde
parlamentet i 2001, er vedtaget i andetkammeret og er til behandling i førstekammeret. Efter dette
lovforslag vil ministeren ikke længere have mulighed for at øve politisk indflydelse på konkurrencemyn-
digheden i enkeltsager. Samtidig indebærer forslaget, at energistyrelsen (Dienst uitvoering en toezicht
energie) organisatorisk integreres i den nye uafhængige konkurrencemyndighed. Desuden omlægges
konkurrencemyndigheden, der hidtil var et generaldirektorat under økonomiministeriet, til en
selvstændigt administrativ myndighed ledet af en uafhængig direktion med tre medlemmer.

Samtidig blev der i 2002 fremsat forslag om at fremskynde sammenlægningen af tilsynsmyndigheden for
telekommunikation og post (OPTA) og konkurrencemyndigheden. Det forberedende arbejde er indledt.

Østrig

Den vigtigste ændring i den nye konkurrencelov, der trådte i kraft den 1. juli 2002, består i, at der under
det østrigske økonomi- og arbejdsministerium er oprettet en forbundskonkurrencestyrelse med
uafhængige indgrebs- og undersøgelsesbeføjelser i konkurrencesager. Alle afgørelser træffes dog fortsat
af karteldomstolen.

Hovedopgaven for den nye konkurrencestyrelse, der ledes af en generaldirektør, som ikke er bundet af
nogen anvisninger, består i at skride ind over for konkurrencebegrænsninger og indbringe sager herom
for karteldomstolen. Desuden er det den, der varetager samarbejdet med Europa-Kommissionen i
konkrete sager og sikrer sammenhængen mellem den østrigske konkurrencelovgivning og EU’s konkur-
renceregler. For at kunne løse disse opgaver har styrelsen fået tillagt vide undersøgelsesbeføjelser —
således har alle virksomheder og virksomhedssammenslutninger pligt til at give oplysninger, og styrelsen
har ret til indsigt i forretningsdokumenter og beføjelse til at tage kopier og afskrifter samt gennemføre
ransagninger (efter ransagningskendelse fra karteldomstolen og med mulighed for at få bistand fra
politiet), når der er begrundet mistanke om alvorlige overtrædelser af kartellovgivningen eller EF-
traktatens artikel 81 og 82, eller når det drejer sig om at bistå Kommissionen under dennes kontrolunder-
søgelser.

Desuden er også kartelloven fra 1988 blevet ændret. De vigtigste ændringer er følgende:

— Den meget fremtrædende indflydelse, arbejdsmarkedets parter hidtil har haft, er blevet beskåret. Det
paritetiske udvalg for kartelsager, der fungerede som ekspertudvalg ved karteldomstolen, og hvis
medlemmer blev udpeget af arbejdsmarkedets parter, blev opløst pr. 31. december 2002. Arbejds-
markedets parter inddrages ikke længere automatisk i sagernes behandling ved karteldomstolen,
hvis sammensætning er blevet ændret, således at de professionelle dommere er i overtal i forhold til
lægdommerne (som udpeges af arbejdsmarkedets parter).

— Karteldomstolen har ikke længere beføjelse til selv at tage sager op, denne beføjelse er nu tillagt den
statsadvokat, der er indført ved karteldomstolen, og som ligesom konkurrencestyrelsen er officiel
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part i sagerne, men bundet af anvisninger fra justitsministeriet — statsadvokaten skal koncentrere
sig om sager af almen interesse eller af interesse for forbrugerne.

— Der er indført et bødesystem efter EU-forbillede.

— Reglerne om misbrug af dominerende stilling er blevet strammet op.

— Karteldomstolen har fået beføjelse til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 direkte.

Portugal

Den portugisiske konkurrencelov har været uændret siden revisionen ved lovdekret nr. 371/93 af
29. oktober 2002.

Parlamentet har imidlertid nu vedtaget lov nr. 24/2002, hvorefter regeringen kan påbegynde oprettelsen
af en konkurrencemyndighed, som skal påbegynde arbejdet i 2003 med det formål at sikre konkurrence-
reglernes overholdelse under hensyntagen til markedseffektiviteten, ressourceallokeringen og forbru-
gernes interesser. Denne retsakt betyder, at der i den nærmeste fremtid kan forventes store ændringer i de
strukturer, der er kompetente til at anvende konkurrencereglerne.

Sverige

Konkurrenceloven blev ændret pr. 1. august 2002 som følger:

Virksomheder, som anmelder overtrædelse af konkurrenceloven til konkurrencemyndigheden, eller som
samarbejder med myndigheden i undersøgelsen af formodede overtrædelser, kan helt eller delvis fritages
fra bøde (leniency). Konkurrencemyndigheden kan bistå udenlandske myndigheder med indsamling af
oplysninger og udføre undersøgelser i Sverige, såfremt der forefindes en bilateral aftale herom. Privatper-
soner har nu større mulighed for at inddrive retsomkostninger i sager, hvor konkurrencemyndigheden er
part.

I år 2002 blev de mere vidtrækkende fortrolighedsbestemmelser for myndighedens undersøgelser af
overtrædelser af konkurrenceloven indføjet i loven om fortrolighed, bl.a. for at beskytte oplysninger
tilvejebragt af privatpersoner.

Som følge af ændringerne af konkurrenceloven vedrørende bøder udstedte myndigheden generelle
retningslinjer for bødenedsættelse og -fritagelse (KKVFS 2002:1).

Det Forenede Kongerige

Enterprise Act blev kongeligt stadfæstet i 2002, men bestemmelserne træder først i kraft i 2003.

Med hensyn til fusionskontrollen skal Enterprise Act erstatte fusionsbestemmelserne i Fair Trading Act
1973. Som følge heraf kommer langt de fleste fusionsafgørelser ikke til at involvere handels- og industri-
ministeren, idet næsten alle afgørelser skal træffes af enten OFT eller Competition Commission. Bortset
fra ganske få sager vil fusioner skulle vurderes efter en ren konkurrencetest, som erstatter den tidligere
test for offentlighedens interesse. Fusioner forbydes således generelt, eller der kræves afgivelse af
tilsagn, såfremt de medfører en væsentlig mindskelse af konkurrencen.
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Med hensyn til karteller indføres der med Enterprise Act en strafferetlig forseelse for personer, som på uærlig
vis deltager i kartelaftaler, ligesom OFT får beføjelse til at diskvalificere ledelsesmedlemmer, der overtræder
konkurrencelovgivningen. Der oprettes en ny appelret for konkurrence — adskilt fra Competition
Commission — som skal afgøre erstatningskrav ved overtrædelse af såvel britisk konkurrencelov som EU-
retten, ligesom beføjelserne til at henvise undersøgelser til Competition Commission revideres. Erhvervsspe-
cifikke regler, der nu er udelukket, vil skulle opfylde forbudskriterierne i kapitel I i Competition Act 1998.

Yderligere oplysninger om Enterprise Act kan findes under rubrikken »business leaflets« på nyheds- og
publikationssiden på OFT’s websted: www.oft.gov.uk

B — De nationale myndigheders anvendelse af EU’s 
konkurrenceregler (114)

Konkurrencemyndighederne i Danmark, Irland, Nederlandene, Østrig, Portugal og Sverige har ikke
indberettet anvendelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 i 2002. Der er for 2002 indberettet anvendelse af
EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82 fra konkurrencemyndighederne i følgende medlemsstater:

Belgien

Maître Tambue, advokat i Arlon, anfægtede forskellige regler vedtaget af det belgiske advokatsamfund,
Ordre national des avocats, og/eller lokale advokatsammenslutninger vedrørende adgangen til at udøve
erhverv som advokat, som klager mente udgjorde konkurrencebegrænsende praksis, særlig reglen om at
skulle være i besiddelse af et certifikat for adgang til erhvervet (det såkaldte CAPA-certifikat) (115).

Konkurrencerådet erklærede sig kompetent til at undersøge, om advokatsamfundets regler stred mod
konkurrencereglerne. Konkurrencerådet afviste imidlertid — efter på ny at have bekræftet sin kompe-
tence med hensyn til advokatsamfundets regler — sagsøgers påstand med den begrundelse, at de omtvi-
stede regler ikke har til formål at begrænse konkurrencen væsentligt på det pågældende marked.
Afgørelsen er nu appelleret.

Tyskland

I årets løb har Bundeskartellamt anvendt EU’s konkurrenceregler i tre sager:

a) Det blev meddelt Sony Computer Entertainment Deutschland GmbH, at Bundeskartellamt påtænkte
at nedlægge forbud mod salgsbegrænsninger i eksisterende distributionsaftaler inden for salg af
spillekonsoller, bl.a. på grund af overtrædelse af EF-traktatens artikel 81. Der var tale om
bestemmelser om, at distributørerne kun måtte videresælge spillekonsoller og tilbehør hertil til
bestemte detailforhandlere. Efter at Sony ændrede sine distributionsaftaler, blev sagen henlagt.

b) Det horisontale aftalekompleks, der ligger til grund for »Der Grüne Punkt — Duales System
Deutschland AG« (DSD), er genstand for en undersøgelse efter EF-traktatens artikel 81. DSD er det
eneste landsdækkende system for indsamling og bortskaffelse af emballage, som virksomhederne kan

¥114∂ Det fremgår af bilaget, hvilke nationale konkurrencemyndigheder, der er kompetente til at anvende EF-traktatens
artikel 81 og 82. I dette afsnit omtales også de domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til
lovligheden af de afgørelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed.

¥115∂ Se også XXVIII Beretning om Konkurrencepolitikken 1998, s. 184.
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bruge til at opfylde deres individuelle miljøforpligtelser. Bundeskartellamt er i færd med at undersøge,
om systemet, herunder vedtægterne for DSD, aftalerne mellem DSD og licenstagerne om retten til at
bruge det grønne mærke og kontrakterne mellem DSD og bortskaffelsesvirksomhederne, som helhed
er foreneligt med den tyske konkurrencelovs (GWB) § 1 og EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

c) Efter at Europa-Kommissionen havde afsluttet sin behandling af den anmodning om fritagelse,
den  havde modtaget fra Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS), indledte
Bundeskartelleamt en undersøgelse af, om GRS udgør en aftale mellem batteriproducenter, der er i
strid med EF-traktatens artikel 81.

I årets løb har Bundesgerichtshof afsagt dom i en sag angående EU’s konkurrenceregler:

Bundesgerichtshof har hjemvist sagen mod Scandlines Deutschland GmbH til Oberlandesgericht
Düsseldorf med henblik på ny behandling. Oberlandesgericht Düsseldorf havde omstødt en afgørelse af
21.12.1999, hvor Bundeskartellamt med hjemmel i den tyske konkurrencelovs § 19, stk. 4, nr. 4, og EF-
traktatens artikel 82 havde nedlagt forbud mod, at Scandlines nægtede to konkurrerende færgerederier
adgang til at benytte infrastrukturerne i havnene i Puttgarden mod et rimeligt vederlag, på grund af
utilstrækkelig konkretisering. Efter at Bundeskartellamt havde appelleret denne dom til Bundesge-
richtshof, statuerede denne, at Bundeskartellamt ikke havde pligt til at fastlægge vilkårene for adgangen
til havnen i sin forbudsafgørelse, men efter behov kunne præcisere, hvilke forpligtelser der påhviler en
dominerende virksomhed.

Grækenland

Konkurrencemyndigheden indledte i løbet af 2002 proceduren for vedtagelse af beslutning nr. 229/III/2003
nævnt i klagen fra apotekere og apotekerkooperativer over for »GlaxoSmithKline« (GSK) for at have afvist
at sælge visse lægemidler. Sagen blev undersøgt sammen med GSK’s anmodning om en negativattest i
henhold til artikel 11 i lov 703/77 for selskabets distributionssystem, såvel efter national ret som efter EU-
retten og den frie konkurrence. Konkurrencemyndigheden stillede sin afgørelse vedrørende klagerne og
negativattesten i bero og indbragte en anmodning om en præjudiciel afgørelse for EF-Domstolen for at få
klarhed over, om en virksomhed i en dominerende stilling, der afviser at efterkomme de ordrer, den
modtager fra lægemiddelgrossister i et ønske om at begrænse deres eksportvirksomhed og samtidigt den
skade, som denne parallelhandel forårsager virksomheden, strider mod EF-traktatens artikel 82.

Domstolen blev også anmodet om at udtale sig om, hvorvidt det er den nationale konkurrencemyndighed,
der skal anvende EU’s konkurrenceregler på samme måde på markeder med konkurrencevilkår og på
markeder, hvor der sker fordrejning af konkurrence som følge af statslig indgriben. Hvis Domstolen
finder, at begrænsning af parallelhandel af ovennævnte årsager ikke under alle omstændigheder udgør
misbrug, når den udøves af virksomheden i en dominerende stilling, opfordres Domstolen til at angive de
kriterier, der skal anvendes i vurderingen af et eventuelt misbrug.

Spanien

1. Sager, som konkurrencedomstolen Tribunal de la Defensa de Competencia (TDC), har truffet
afgørelse i

Sagsnr. TDC 520/01 Disared

I afgørelsen i denne sag erklærer TDC, at selskabet DISA Red de Servicios Petrolíferos S.A., aktiv inden
for distribution af de fleste olieprodukter på De Kanariske Øer, havde udvist en adfærd, der er forbudt i
KONK. BERETN. 2002



ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I MEDLEMSSTATERNE 323
henhold til artikel 1, stk. 1, i lov nr. 16/1989 af 17. juli (offentliggjort i det spanske statstidende, B.O.E.,
den 18.) om konkurrence, ændret ved lov nr. 52/99 af 28. december (offentliggjort i B.O.E. den 29.), og i
henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1, litra b). Den konkurrencebegrænsende praksis bestod i, at
enekoncessionsaftalerne med uafhængige tankstationsejere i detailleddet på De Kanariske Øer indeholdt
bestemmelser, som er forbudt i henhold til forordning (EØF) nr. 1984/83 og kongeligt dekret nr. 157/92,
om gruppefritagelser, som f.eks. overdreven løbetid for aftalerne, forpligtelse til kun at sælge DISA-
smøremidler, forpligtelse til at anvende faste detailpriser for såvel brændstof som smøremidler, forplig-
telse til at lade DISA inspicere tankstationerne og et udtrykkeligt forbud mod at udøve industriel
aktivitet, der ikke er godkendt af DISA.

TDC påbød DISA at undlade at anvende disse forbudte bestemmelser og bringe sine aftaler i overens-
stemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2790/99 af 29. december 1999. DISA idømtes en
bøde på 300 000 EUR.

Sagsnr.TDC 518/01 Internautas mod Telefónica

Sagen blev oprindeligt indledt over for en overtrædelse af artikel 6 i den spanske konkurrencelov og
artikel 82 i EF-traktaten ved konkurrencebegrænsende praksis i form af diskriminering af operatører
vedrørende indirekte adgang til abonnentnet til fordel for egne datterselskaber under Telefónica de
España, og over for anvendelse af underbudspriser ved ydelse af ADSL-tjenester til en del af de pågæl-
dende datterselskaber.

TDC fandt i sin afgørelse, at Telefónica de España kun havde overtrådt artikel 6 i konkurrenceloven i
form af misbrug af dominerende stilling ved at lade kontrakterne om tjenesteydelsen MEGAVIA ADSL
indeholde klausuler i strid med de gældende regler, og som kunne forlede forbrugerne til at foretrække
denne tjenesteydelse på bekostning af konkurrenternes ydelser i form af adgang til internet.

Sagsnr. TDC 523/01, Repsol Baleares

Sagen blev indledt med indgivelse af en klage fra forskellige tankstationer på Balearerne mod Repsol
Comercial de Productos Petroliferos S.A. vedrørende konkurrencebegrænsende bestemmelser i virksom-
hedens kontrakter for benzinforsyning. Konkurrencestyrelsen (SDC) foreslog konkurrencedomstolen
(TDC) idømmelse af sanktioner for overtrædelse af artikel 1 i den spanske konkurrencelov samt artikel
81, stk. 1, i EF-traktaten i form af fastsættelse af priser for detailhandel med benzin i kontrakter med
visse forhandlere med kommissions- eller agenturordninger. SDC fandt også, at der var tale om overtræ-
delse af artikel 1 i konkurrenceloven i form af en praksis med en løbetid, der overskrider den maksimale
løbetid foreskrevet i forordning (EØF) nr. 1984/83 og kongeligt dekret nr. 157/92, for visse af de
kontrakter, der var indgået med tankstationerne.

TDC fandt, at den første indklagede adfærd allerede var genstand for dens afgørelse nr. 490/00 af
11. juli 2001, hvorfor den ikke kunne undersøges på ny. For så vidt angår den anden indklagede praksis,
fandt domstolen, at denne ikke var tilstrækkeligt underbygget.

Sagsnr. 510/01 Fujifilm

Sagen vedrørte en klage fra SAFEX´80 S.L. over Fujifilm España S.A. for konkurrencebegrænsende
praksis i form af forsøg på at begrænse paralleleksport. Konkurrencestyrelsen (SDC) fandt, at der var
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, i form af forskellige forsøg på at begrænse paralleleksport
fra SAFEX´80 af to røntgenprodukter af mærket FUJI, dels fra Fujifilm España S.A.’s side, dels fra
moderselskabets side, Fuji Photo Film (Europe). Konkurrencedomstolen (TDC) erklærede, at påstanden
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om overtrædelse af artikel 81, stk. 1, ikke var tilstrækkeligt underbygget, idet vurderingen af de faktiske
omstændigheder ikke var korrekt, og at den retlige vurdering ikke var tilstrækkelig til at anse det for
bevist, at der var et viljessammenfald mellem Fujifilm España S.A. og Fuji Photo Film (Europe) med den
hensigt at begrænse paralleleksport af de nævnte produkter.

Sagsnr. 486/00 McLANE mod Tabacalera

Klagen vedrørte det forhold, at Tabacalera i 1996 skulle have nægtet at levere sine egne tobaksmærker til
McLane España S.A., hvilket kunne være en overtrædelse af artikel 6 i den spanske konkurrencelov og
EF-traktatens artikel 86. Konkurrencedomstolen (TDC) traf flere gange sikrende foranstaltninger og
pålagde Tabacalera at levere til McLane, afgørelser, der efterfølgende blev indbragt for Audiencia
nacional (klagenævnet). Efter at der var truffet afgørelse om de foreløbige foranstaltninger, fandt TDC i
sin kendelse, at Tabacalera havde overtrådt forbuddet i konkurrencelovens artikel 6 ved at nægte at levere
tobak af sine egne mærker til McLane España. Tabacalera (som nu hedder Altadis) idømtes en bøde på 3
mio. EUR i TDC’s afgørelse af 24. april 2002.

2. Andre klager om overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 og 82 behandlet af konkurrencesty-
relsen (SDC)

Sagsnr. Expte SDC 2204/00: Sammenslutninger af Tankstationsejere mod virksomheder under koncer-
nerne REpsol, Cepsa, BP Oil og CLH.

I alt fire klager om overtrædelse af den spanske konkurrencelov og EF-traktatens artikel 81 og 82 blev
samlet i en forenet sag om følgende konkurrencebegrænsende praksis:

1. Anvendelse af underbudspriser fra Repsol’s, Cepsa’s og BP’s side, hvorved faktiske prisstigninger
på råolie på verdensmarkedet ikke kom til udtryk i de endelige priser i deres respektive net af
tankstationer.

2. Anvendelse af diskriminerende priser over for visse brændstofgrossister og de vertikalt integrerede
olieselskabers nægtelse af at levere til uafhængige tankstationsejere.

3. Anvendelse af diskriminerende priser i detailleddet over for visse endelige kunder i form af rabatter,
egne betalingsmidler og andre fremgangsmåder.

EF-traktatens artikel 81 og/eller 82 syntes at kunne finde anvendelse på den nævnte praksis under punkt 2
og anden påstået adfærd fra CLH’s side. Konkurrencestyrelsen (SDC) tog i betragtning, at Kommis-
sionen på daværende tidspunkt var i færd med at vurdere konkurrencevilkårene i sektoren for brænd-
stoffer og smøremidler samt i de vertikalt integrerede raffinaderiers en gros-leverancer til uafhængige
operatører i forbindelse med sag COMP/E3/37.987 for nogle medlemsstaters vedkommende, herunder
Spaniens, og sag COMP/E-/38.027 for så vidt angår en klage over CLH. Af disse årsager besluttede SDC
sig for at henvise sagen til Kommissionen i henhold til meddelelsen fra 1997 (EFT C 313, s. 3).

De øvrige punkter undersøgte SDC under sagsnumrene 2256/01 og 2204/01, men fandt i begge tilfælde,
at den indklagede praksis ikke var underbygget.

Sagsnr.1864/98 McLane mod Tabacalera S.A. (TSA)

Klagen vedrørte TSA’s nægtelse af at forsyne McLane med sine egne produkter, tilstedeværelsen af
konkurrenceklausuler i TSA’s kontrakter med forhandlerne, formodning om en hemmelig aftale inden for
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tobaksindustrien for at hindre videreleverancer gennem McLane, og TSA’s deltagelse i konkurrerende
virksomheder, som kunne give anledning til restriktive horisontale aftaler, hvilket ville være overtræ-
delser af den spanske konkurrencelovs artikel 1 og 6 samt EF-traktatens artikel 81 og 82.

Det første punkt falder sammen med genstanden for konkurrencedomstolens (TDC) afgørelse nr. 486/00
af 24. april 2002.

For de resterende punkter erklærede konkurrencestyrelsen (SDC), at den ikke kunne vurdere, hvorvidt
der forelå en overtrædelse hverken af EF-traktatens artikel 81 eller af konkurrencelovens artikel 1 for så
vidt angår tilstedeværelsen af konkurrenceklausuler i TSA’s kontrakter med forhandlerne, da TSA på
Kommissionens anmodning havde fjernet de pågældende klausuler fra de aftaler, som TSA havde
anmeldt til Kommissionen.

Konkurrencestyrelsen anlagde også dette synspunkt for så vidt angår de horisontale aftaler indgået
mellem TSA og Philip Morris, da de efter anmeldelse til Kommissionen blev ændret, så de konkurrence-
begrænsende komponenter blev fjernet.

For så vidt angår tilstedeværelse af aftaler inden for tobaksindustrien med det formål at hindre
McLANE’s forhandling af produkterne, kunne dette ikke underbygges. TSA’s deltagelse i kapitalen i
konkurrerende virksomheder kunne heller ikke erklæres uforenelig med hverken konkurrencelovens
artikel 1 eller EF-traktatens artikel 81.

Sagsnr. SDC 1380/96 Navieras mod Puerto de Alicante

Klagerne vedrørte formodet konkurrencebegrænsende adfærd under overtrædelse af den spanske konkur-
rencelovs artikel 1 og 6 samt EF-traktatens artikel 81 og 82 i form af anvendelse af diskriminerende
priser for lastning, losning, stuvning og diverse containerhandlingsydelser i Alicantes havn. SDC
erklærede efter sin undersøgelse, at hverken konkurrencelovens artikel 1 eller EF-traktatens artikel 81
kunne finde anvendelse, idet klagen vedrørte ensidig praksis fra en virksomheds side i fastsættelsen af
priser for virksomhedens egne ydelser. Artikel 6 og artikel 82 kunne heller ikke finde anvendelse, idet
servicevirksomheden ikke havde en dominerende stilling på det relevante marked.

Frankrig

Ved beslutning nr. 02-MC-2002 af 15. maj 2002 afviste konkurrencemyndigheden anmodningen om
sikrende foranstaltninger fremført af SA Pharma Lab. Denne virksomhed havde anmodet myndigheden
om at påbyde selskaberne Pfizer, Lilly France og GlaxoSmithkline fortsat at levere de produkter, som den
bestilte med henblik på salg til eksport. Appelretten i Paris anerkendte konkurrencemyndighedens
kompetence til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82. Appelretten fandt dog, at de elementer, den
skulle tage stilling til, ikke satte den i stand til at fastslå den indklagede praksis’ sandsynlige uforene-
lighed med samme artikler.

Ved beslutning nr. 02-MC-09 af 12. juni 2002 afviste konkurrencemyndigheden anmodningen om
sikrende foranstaltninger fremført af Pharmajet, lægemiddelgrossist til eksport. Selskabet købte i
Frankrig lægemidler til eksport fra Merck, GSK, Pfizer og Lilly, der har påbudt selskabet at stoppe sine
leveringer. Pharmajet gør gældende, at lægemiddelvirksomhedernes salgspolitik påvirker konkurrencen
og samhandelen inden for Fællesskabet og dermed falder ind under EF-traktatens artikel 81 og 82.
Konkurrencemyndigheden fandt intet element, der kunne fastslå, at afgørelserne om leveringsstop var
begrundet i et kartel mellem lægemiddelvirksomhederne, eller at disse har en dominerende stilling.
Appelretten i Paris fandt, at de nødvendige betingelser for vedtagelse af sikrende foranstaltninger ikke
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var til stede (navnlig eksistensen af alvorlig og umiddelbar skade for økonomien) og afviste Pharmajets
appel.

Italien

I løbet af 2002 afsluttede den italienske konkurrencemyndighed (Autorità garante della concorrenza)
undersøgelserne af to sager (International Mail Express mod Poste Italiane og Blugas Snam), der var
indledt under EF-traktatens artikel 82, ligesom myndigheden indledte yderligere en sag, også under
artikel 82 (Enel Trade-Clienti Idonei), som endnu ikke er afsluttet.

Den første procedure blev indledt efter klager fra en række kurérvirksomheder, som Poste Italiane ville
hindre i at udøve grænseoverskridende postydelser i Italien. Undersøgelsen viste, at Poste Italiane havde
gennemført en systematisk politik for at opfange store mængder post, som kom til Italien fra udlandet,
uden at skelne mellem sager vedrørende såkaldt ABA-videreforsendelse (dvs. forsendelse af breve og
fakturaer på vegne af en italiensk operatør til adresser i Italien, men via et andet land) og almindelig
grænseoverskridende posttrafik. Især blev det konstateret, at Poste Italiane havde udvist ulovlig adfærd
a) ved at blokere udenlandsk korrespondance på udvekslingskontorerne og anvende vilkårlige metoder i
behandlingen af den opfangede post. Der havde været tilfælde, hvor meddelelsen til afsender om den
opfangede post var blevet forsinket og opfanget post åbnet og destrueret uden meddelelse til afsender,
b) ved at anvende overdrevent høje priser. Poste Italiane havde ikke kun opfanget egentlige ABA-videre-
forsendelser, men også indkommende grænseoverskridende post med anvendelse af den almindelige
takst for indenlandsk post med store besparelser til følge afspejlet i forskellen mellem den indenlandske
takst og de pågældende terminalomkostninger. Konkurrencemyndigheden fandt, at Poste Italianes adfærd
udgjorde en overtrædelse af traktatens artikel 82, litra a) og b), endog en særdeles alvorlig overtrædelse,
da adfærden blev udvist af en virksomhed, som ved lov var tildelt en særlig ret, der gav virksomheden en
næsten monopolagtig situation på det relevante marked. Endvidere fandt adfærden sted over et betydeligt
tidsrum, nemlig mere end et år, og antog et omfang, der i høj grad kunne påvirke konkurrencevilkårene
på det relevante marked. Konkurrencemyndigheden påbød derfor Poste Italiane at betale en administrativ
bøde på 7,5 mio. EUR.

I den anden undersøgelse fandt konkurrencemyndigheden, at den måde, hvorpå Eni havde gennemført
lovdekret nr. 164/2000 om gennemførelse af direktiv 98/30/EF om fælles regler for det indre marked for
naturgas, udgjorde misbrug af dominerende stilling og en overtrædelse af EF-traktatens artikel 82.
Navnlig skulle Eni i henhold til dekretet fra og med den 1. januar 2002 mindske sine forsyninger af gas til
endeligt forbrug i Italien til 75 % af det indenlandske forbrug. Konkurrencemyndigheden fandt, at Eni
uden for Italien til italienske forsyningsvirksomheder og fra sine egne take-or-pay-kontrakter havde solgt
mængder af gas, der indtil 2007 ville have været tilstrækkelige til at dække hele den restkvote, som under
dekretet er forbeholdt tredjepartsoperatører. Eni havde også for sit eget gas solgt i udlandet tildelt priori-
teret langtidsadgang til det nationale net ejet af Enis datterselskab, Snam Rete Gas, og således begun-
stiget gasforsyninger til de af dets konkurrenter, som også var kunder, til skade for andre uafhængige
forsyningsvirksomheder. Som følge heraf blev en ekstrem høj andel af den gas, der transporteres gennem
de nationale rørledninger og sælges i Italien, forsynet, direkte eller indirekte, af Eni. Eni viste sig under
proceduren villig til at forøge kapaciteten af internationale gasrørledninger. På baggrund af denne
velvilje og det forhold, at Eni havde udvist den pågældende adfærd i fravær af specifikke regler for
kontrakter om gastransport på det nationale ledningsnet, men kun en række overgangsregler, besluttede
konkurrencemyndigheden sig til kun at idømme selskabet en symbolsk bøde på 1 000 EUR.

Sluttelig indledte konkurrencemyndigheden i marts en procedure over for Enel Spa og datterselskabet
Enel Trade Spa, aktiv på markedet for salg af el til de såkaldte »berettigede« kunder, for at undersøge
hvorvidt selskabet havde handlet i strid med EF-traktatens artikel 82. Undersøgelsen fokuserer på visse af
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bestemmelserne i kontrakterne for salg af el til berettigede kunder i 2002, nemlig bestemmelser om vilkår
og gebyrer for de berettigede kunders forsyninger af indenlandsk fremstillet eller importeret el.
Kontrakten kræver, at de berettigede kunder forpligter sig til udelukkende at forsyne sig hos Enel Trade
med importeret el gennem den internationale tilslutningskapacitet, de har fået tildelt. Når el købes fra
andre (indenlandske eller udenlandske) konkurrerende forsyningsvirksomheder, er det i kontrakten
fastlagt, at der skal anvendes bestemte prisstigninger på den el, der forsynes af Enel Trade til de enkelte
berettigede kunder i forhold til restandelen af deres samlede behov. Endelig indeholder kontrakten en
prioritetsret til fordel for Enel Trade for så vidt angår forsyninger fra udenlandske elværker til berettigede
kunder, der allerede forsynes af Enel Trade i Italien. På grund af Enels stilling på elfremstillingsmarkedet
kunne de pågældende kontraktbestemmelser udgøre en betydelig hindring for markedsadgangen og
indenlandske og udenlandske producenters og grossisters/forhandleres ekspansionsmuligheder, hvilket
vil være i strid med EF-traktatens artikel 82.

Luxembourg

I løbet af 2002 modtog konkurrencemyndigheden, Commission des Pratiques Commerciales Restrictives
(CPCR), en klage vedrørende oplagring af olieprodukter. En anden sag vedrørte et påstået misbrug af en
dominerende stilling fra en luxembourgsk virksomheds side inden for prisfastsættelse for bankkort, og
denne behandles for øjeblikket af CPCR.

Finland

Finlands øverste administrative domstol (Suomen korkein hallinto-oikeus, KHO) afsagde den 4. juli 2002
en vigtig kendelse på området virksomhedsovertagelse vedrørende appelret og henviser i kendelse til EF-
Domstolens retspraksis. Kendelsen vedrørte en transaktion mellem telekommunikationsvirksomhederne
Sonera Oyj og Loimaan Seudun Puhelin Oy. KHO ophævede konkurrencerådets forbud og iværksatte en
betinget tilladelse til overtagelsen udstedt af konkurrencedirektoratet (Kilpailuvirasto). KHO annullerede
konkurrencerådets afgørelse, da sidstnævnte havde undersøgt en appel indbragt af Suomen 2G Oy og
DNA Finland Oy, konkurrenter til transaktionsparterne, over for konkurrencedirektoratets beslutning, og
da konkurrencerådet som følge af denne appel havde udstedt et forbud mod overtagelsen. KHO
erklærede, at den finske konkurrencelov ikke indeholdt bestemmelser, der tillader konkurrenter til parter i
en virksomhedsovertagelse at foreslå konkurrencerådet — dvs. den nuværende konkurrence- og forbru-
gerklageret (markkinaoikeus) — at udstede forbud mod overtagelsen. Kun konkurrencedirektoratet har
beføjelse til at foreslå et sådant forbud. Konkurrenterne kan således ikke ved appel anmode konkurrence-
direktoratet om at godkende et forbud om virksomhedsovertagelse. Klagerne kunne heller ikke appellere
konkurrencedirektoratets beslutning, da beslutningen ikke indeholdt bestemmelser, der negativt berører
deres rettigheder, forpligtelser eller interesser, og da beslutningen ej heller for klagerne ville få en
virkning, der ville kunne give dem ret til at gøre indsigelse. I henhold til KHO kan en konkurrencebe-
grænsende virksomheds konkurrenter, som kun indirekte berøres af en beslutning truffet af konkurrence-
direktoratet, ikke appellere myndighedens beslutninger.

KHO konstaterede, at der i Finland ikke er nogen retspraksis om berørte parters situation og appelret i
forbindelse med kontrol af virksomhedsovertagelser. KHO henviste dog til EF-Domstolens retspraksis,
som anerkender konkurrenternes ret til at appellere Europa-Kommissionens beslutninger på fusionsom-
rådet. Normalt vil der kun være berørte parter, når fusionen i betydeligt omfang styrker den konkurrence-
mæssige stilling for de virksomheder, der deltager i transaktionen, og det fører til en forværring af
appellantens konkurrencemæssige stilling. Som også KHO konstaterede, fremgår det af EF-Domstolens
retspraksis, at det forhold, at den tredjemand, der anmoder om at være berørt part, selv er en konkurrent
for en af parterne, ikke i sig selv giver en ret til appel.
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Det Forenede Kongerige

OFT har for øjeblikket ikke beføjelse til at anvende artikel 81 og 82, bortset fra spørgsmål, der er omfattet
af de britiske gennemførelsesbestemmelser, Enforcement Regulations (116).

OFT undersøgte i 2002 to luftfartsalliancer i henhold til sine beføjelser under de britiske gennemførelses-
bestemmelser. Den første af sagerne var den påtænkte alliance mellem British Airways og American
Airlines, som blev anmeldt til OFT i 2001. Parterne opgav imidlertid deres allianceplaner i januar 2002.

OFT undersøgte også en allianceaftale mellem British Midland og United Airlines. OFT meddelte den
1. november 2002, at den agtede at tildele aftalen en fritagelse i henhold til EF-traktatens artikel 81,
stk. 3. Fritagelsen får virkning fra tidspunktet for ophævelsen af British Midlands nuværende hindringer
med hensyn til at flyve til USA fra London Heathrow, og fritagelsen skal gælde i et tidsrum på syv år fra
samme dato, eller indtil den 31. december 2010, alt efter hvad der først indtræder. Beslutningen er offent-
liggjort på OFT’s websted under rubrikken Public Register of Enforcement Regulations cases (på http://
www.oft.gov.uk/Business/Legal+Powers/United+Airlines+and+British+Midland+Alliance+Expansion+
Agreement.htm).

OFT undersøgte begge disse sager i nært samarbejde med Generaldirektoratet for Konkurrence.

C — De nationale domstoles anvendelse af EU’s konkurrenceregler (117)

Konkurrencemyndighederne i Danmark, Spanien, Irland, Italien, Luxembourg, Østrig, Portugal, Finland
og Sverige har ikke indberettet afgørelser truffet af deres domstole under anvendelse af EU’s konkurren-
ceregler eller indbringelse af præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen. Sådanne afgørelser er indbe-
rettet af konkurrencemyndighederne i følgende medlemsstater:

Belgien

1. Bruxelles’ appelret, dom afsagt den 20. september 2002, sagsnr. 1998/AR/19 1999/MR/5, Belgacom
SA mod Way Up SA

I sagen Way Up mod Belgacom havde Way Up SA indgivet en klage (til konkurrencerådet) over
Belgacom for misbrug af dominerende stilling, efter at Belgacom havde nægtet Way Up SA samme
præferencetakst, som Belgacom tilbyder nyhedsbureauet Belga. Som begrundelse gjorde Belgacom
gældende, at loven af 19. september 1997 (om ændring af loven af 21. marts 1991 om reform af

¥116∂ EC Competition Law (Articles 84 and 85) Enforcement Regulations 2001, som ændret ved EC Competition Law
(Articles 84 and 85) Enforcement (Amendment) Regulations 2002. I henhold til disse britiske gennemførelsesbestemmel-
ser til EU’s konkurrenceregler skal OFT anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 på sager, der omhandler lufttransporttje-
nesteydelser mellem Det Forenede Kongerige og lande, der ikke er medlemmer af EF, og på sager, der omhandler tramp
shipping. For sådanne sager har Europa-Kommissionen ikke udarbejdet gennemførelsesbestemmelser, hvorfor Det For-
enede Kongerige efter EF-traktatens artikel 84 er forpligtet til at afgøre, hvorvidt en konkret sag er forenelig med artikel
81 og 82.

¥117∂ I dette afsnit omtales ikke de domme, der er afsagt af domstole, der har skullet tage stilling til lovligheden af de
afgørelser, der er truffet af en national konkurrencemyndighed. Disse domme er nævnt i det foregående afsnit (de
nationale myndigheders anvendelse af EU’s konkurrenceregler).
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offentlige virksomheder for at tilpasse forskrifterne til forpligtelserne i forbindelse med den frie konkur-
rence og harmoniseringen af markedet for telekommunikationsydelser som følge af EU’s afgørelser)
pålægger Belgacom kun at anvende præferencetakster for bureauet Belga.

Konkurrencerådet fandt i sin afgørelse af 22. april 1999 (sag 99 — RPR-0606, Moniteur belge, den
18.8.1999), at i tråd med EF-Domstolens analyse af EF-traktatens artikel 81 og 82 tager artikel 2
(karteller) og artikel 3 (misbrug af dominerende stilling) i den belgiske konkurrencelov kun sigte på
konkurrencebegrænsende adfærd, som udvises af virksomhederne på eget initiativ. Hvis lovgivningen
som sådan påbyder en konkurrencebegrænsende adfærd (i nærværende sag ovennævnte lov af
19. september 1997), eller hvis således indførte retlige omstændigheder fjerner enhver mulighed for
konkurrenceadfærd for virksomhederne, finder artikel 2 og 3 ikke anvendelse.

I samme sag havde formanden for Bruxelles’ handelsret i sin kendelse af 7. november 1997 (ikke offent-
liggjort) vurderet, at Belgacom havde misbrugt sin dominerende stilling som omhandlet især i EF-
traktatens artikel 82 ved at nægte at tilbyde SA Way Up samme præferencetakst som Belga for samme
type aktivitet og dermed havde overtrådt såvel Belgiens som EU’s konkurrenceregler.

Efter appel af såvel denne kendelse som konkurrencerådets beslutning bekræftede Bruxelles’ appelret i
dom afsagt den 20. september 2002 (ikke offentliggjort) konkurrencerådets beslutning og omgjorde
kendelsen afsagt af formanden for Bruxelles’ handelsret.

I dommen præciserer Bruxelles’ appelret dels, at »hvis lovgiver faktisk havde villet underlægge alle
nyhedsbureauer samme ordning, ville dette fremgå klart i loven i stedet for en specifik henvisning til
Belga (præmis 2.3 i dommen)«, dels at »Belgacom kun kunne genindføre lighed (mellem nyhedsbu-
reauerne) ved at tilbyde Way Up særligt gunstige forretningsvilkår svarende til den af lovgiver
foreskrevne nedsættelse til bureauet Belga. Belgacom har imidlertid ingen kommerciel interesse i at
tilbyde Way Up præferencetakster. Belgacom er nu en virksomhed, der fungerer på markedsvilkår, og
skal være rentabel ligesom de øvrige offentlige virksomheder, bortset fra de undtagelser, hvor loven
påbyder en særlig adfærd. I fraværet af kommercielle forhold, der kunne berettige en takstnedsættelse,
ville en sådan fordel for Way Up ikke synes berettiget for Belgacoms øvrige brugere og ville skabe
ubalance mellem brugerne. Selv om en virksomhed i dominerende stilling ikke må diskriminere, kan den
ikke klandres for at efterleve loven (præmis 3.2 i dommen)«.

2. Bruxelles’ appelret, dom afsagt den 8. maj 2002, sagsnr. 2001/AR/1127, Beauté Prestige mod
Delhaize Frère

I sin dom af 8. maj 2002 (sagsnr. 2001/AR/1127, Beauté Prestige mod Delhaize Frère) kender Bruxelles’
appelret for ret, at »det i henhold til EU’s konkurrenceregler ikke er tilladt, at en indehaver af varemærke-
rettigheder ikke kan påberåbe sig disse rettigheder for at begrunde et forbud pålagt godkendte
forhandlere i en medlemsstat mod at sælge aftalens produkter videre til en anden godkendt forhandler i
en anden medlemsstat, da en sådan praksis strider mod målsætningen om at virkeliggøre et indre
marked«, men at det til gengæld »ikke på nogen måde er til skade for virkeliggørelsen af denne
målsætning, hvis en indehaver af varemærkerettigheder påberåber sig sin eneret for at hindre import fra
tredjelande til en medlemsstat af de af varemærket omfattede produkter eller for at hindre deres markeds-
føring inden for EØS-området. I så tilfælde kræver indehaveren kun den absolutte territoriale beskyttelse
mod import i EØS fra tredjelande, som varemærket giver ham. En sådan adfærd har ikke i sig selv til
virkning at beskytte de godkendte forhandlere på deres nationale markeder.«
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Tyskland

De tyske civildomstole traf i 2002 følgende afgørelser, hvor de anvendte EU-reglerne:

1. Oberlandesgericht Düsseldorf, dom af 16.1.2002, ref. U (Kart.) 8/01, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn, mod Deutsche Telekom AG, Bonn

Sagsøgtes prispolitik i forbindelse med de priser på CN- og CUG-tjenester, der blev anvendt i 1996-1999
og godkendt af staten indtil 1998, udgør ikke misbrug af dominerende stilling, da sagsøgte ikke selv frit
kunne fastsætte sine priser. (EF-traktatens art. 82, § 4, stk. 1, PTRegG, § 13, stk. 3, i TKV 1995 og § 29,
stk. 1 i TKG).

2. Oberlandesgericht Düsseldorf, dom af 16.1.2002, ref. U (Kart) 9/01, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Köln, mod Deutsche Telekom AG, Bonn

Sagsøgtes prispolitik i forbindelse med de priser på CN- og CUG-tjenester, der blev anvendt i 1996-1999
og godkendt af staten indtil 1998, udgør ikke misbrug af dominerende stilling, da sagsøgte ikke selv frit
kunne fastsætte sine priser. (EF-traktatens art. 82, § 4, stk. 1, PTRegG, § 13, stk. 3, i TKV 1995; § 29,
stk. 1 i TKG).

3. Oberlandesgericht Düsseldorf, dom af 30.1.2002, ref. U (Kart) 25/98, P-165/98

Aliger Reisen KG, München, mod Deutsche Lufthansa AG, Köln

Nedsættelse af provisionssatserne for rejseagenters salg af flyrejser fra 9 % til 5 % med trussel om
opsigelse af kontrakten, hvis ændringen ikke blev accepteret, er lovlig, da sagsøgte ikke har nogen
dominerende stilling på markedet for formidling af flyrejser til private og erhvervskunder, og ændringen
ikke er urimelig (§ 26, stk. 2, i GWB (tidligere version), § 20, stk. 1 og 2 i GWB (nye version),
EF-traktatens art. 81).

4. Landesgericht Frankfurt/M., dom af 20.2.2002, ref. 3-08 O 2/02, P-32/02

ABZ-auto-service GmbH, Ludwigshafen, mod SEAT Deutschland GmbH, Mörfelden-Walldorf

Sagsøger har ikke krav på at få leveret efter sagsøgtes opsigelse af samhandelsaftalen med et års varsel i
forbindelse med en legitim og ikke vilkårligt gennemført omlægning af distributionssystemet (Art. 5,
stk. 1, nr. 1, og stk. 3, art. 6, stk. 1, nr. 5, i forordning 1475/95).

5. Oberlandesgericht Stuttgart, dom af 21.3.2002, ref. 2 U 136/01, P-8/01

Gasversorgung Süddeutschland GmbH, Stuttgart, mod Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Schwäbisch
Hall

Stadfæstelse af dom, hvor en områdeafgrænsningsaftale (gasforsyningsdistrikter) blev kendt ugyldig;
delafgørelse i appel indbragt mod, at en klausul om dækning af det totale gasbehov blev fundet ugyldig:
selv om denne klausul er i strid med konkurrencereglerne, er den ikke endeligt ugyldig, da den vil kunne
omgås, f.eks. ved brug af en beskyttelsesklausul.
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6. Landesgericht München I, dom af 25.4.2002, ref. 7 O 19856/01, P-19/02

Steinbock Gabelstapler-Center GmbH & Co.KG, Kamen, mod Steinbock GmbH, Moosburg

Konkurrenceforbud indeholdt i en eneforhandlingsaftale, som er blevet opsagt, er ugyldigt under aftalens
afvikling (EF-traktatens art. 81, stk. 1, forordning nr. 1475/95 om gruppefritagelse for salgs- og service-
aftaler vedrørende motorkøretøjer, forordning nr. 2790/99 om vertikale aftaler, forordning nr. 1983/83);
det er dog lovligt at indføje en begrænsning i adgangen til parallelt salg, således at salget må foregå i
samme lokaler og med samme personale, men under andet firmanavn og anden ledelse (§ 242 i BGB).

7. Oberlandesgericht Düsseldorf, dom af 8.5.2002, ref. U (Kart) 46/00, P-206/99

Innung für Orthopädietechnik für den Regierungsbezirk Arensberg mod Bundesknappschaft, Bochum

Sagsøger kan ikke over for sagsøgte rejse krav om generelt at kunne levere ortopædiske hjælpemidler til
sagsøgtes medlemmer (§ 33, § 20, stk. 1 og 2; EF-traktatens art. 81 og 82, § 1 i UWG, § 124, stk. 5, andet
punktum, og § 127, stk. 2, andet punktum i SGB V).

8. Landesgericht Berlin, dom af 2.7.2002, ref. 102 O 88/01 Kart, P-219/02

L.E.O.N. Automobile GmbH, Frankfurt/ M., mod Chrysler Deutschland GmbH, Berlin

Sagsøgtes planmæssige opsigelse af Chrysler-forhandleraftalen pr. 31.12.2002 er ugyldig; sagsøger har
ikke krav på leverancer (EF-traktatens art. 81, forordning nr. 123/85, § 9 i AGBG).

9. Oberlandesgericht Schleswig, dom af 9.7.2002, ref. 6 U 72/01, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg, mod Volkswagen AG, Wolfsburg

Sagsøgers første anbringende afvises; i øvrigt bortfalder fritagelsen af forbuddet mod videresalg til andre
forhandlere i sagsøgtes selektive distributionssystem ikke efter Kommissionens beslutning med
bødepålæg (EF-traktatens art. 81, art. 3, stk. 6 i forordning 1475/95, § 33 og § 20, stk. 1 og 2 i GWB).

10. Bundesgerichtshof, dom af 11.7.2002, ref. I ZR 255/00, P-2/02

Principafgørelse om elektroniske nyhedsresuméer: Det er principielt lovligt at udsende elektroniske
nyhedsresuméer (§§ 49 og 97 i UrhG; direktiv 2001/29).

11. Landesgericht Düsseldorf, dom af 31.7.2002, ref. 12 O 415/98, P-119/99

Timmermann GmbH & Co. KG, Hamburg, mod Tricon Int. Ltd.,London/GB mfl.

Franchiseaftale (»Pizza-Hut«) er gyldig, da loven i forbundsstaten Kansas/USA finder anvendelse på alle
sagsøgers krav (§§ 11, 27, 29, 31 og 34 i EGBGB; §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB (tidligere version), EF-
traktatens artikel 81).
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12. Oberlandesgericht München, dom af 1.8.2002, ref. U (K) 5658/010, P-178/02

Marianne Seidl, Gilching, mod Allguth GmbH, München

Sagsøger har krav på oplysninger om levering af tobaksvarer til sagsøgtes benzinstationbutik; partner-
skabsaftalen om benzinstationen er lovlig efter konkurrencereglerne (EF-traktatens art. 81 EGV; §§ 14,
16 og 20 i GWB; § 139 i BGB).

13. Landesgericht Dortmund, dom af 8.8.2002, ref. 13 O 149/00 (Kart.), P-222/00

VEW Energie AG, Dortmund, mod Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt

Den elforsyningaftale, parterne indgik i januar 1999, er gyldig, da den ikke indeholder nogen områdeaf-
grænsning eller totaldækningsforpligtelse og ikke har for lang løbetid, og da der ikke anvendes urimelige
aftalevilkår og priser (§§ 1, 16, 19 og 20 i GWB, EF-traktatens art. 81 og 82).

14. Landesgericht Düsseldorf, dom af 28.8.2002, ref. 12 O 288/99, P-135/99

1. Regina Angel-Türk, Dortmund, 2. Karin Kahle, Bochum, mod Tricon International Ltd., London/GB
mfl.

Franchiseaftale (»Pizza-Hut«) er gyldig, da loven i forbundsstaten Kansas/USA finder anvendelse på alle
sagsøgers krav; ingen skadeserstatning for overtrædelse af FTC-franchisereglerne (§§ 11, 27, 29, 31 og
34 i EGBGB; §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB (tidligere version), EF-traktatens artikel 81, art. 3 i forordning
4087/88).

15. Landesgericht Düsseldorf, dom af 28.8.2002, ref. 12 O 414/98, P-49/99

Dorothea Dankworth-Hansen, Flensburg, mod Tricon International Ltd., London (GB) mfl.

Franchiseaftale (»Pizza-Hut«) er gyldig, da loven i forbundsstaten Kansas/USA finder anvendelse på alle
sagsøgers krav; ingen skadeserstatning for overtrædelse af FTC-franchisereglerne (§§ 11, 27, 29, 31 og
34 i EGBGB; §§ 15, 18, 34 og 98 i GWB (tidligere version), EF-traktatens artikel 81, art. 3 i forordning
4087/88)

16. Landesgericht Düsseldorf, dom af 28.8.2002, ref. 12 O 482/98, P-118/99

HPGS Gastronomiebetriebe G.B.R., Düren, mod Tricon International Ltd., London/GB mfl.

Franchiseaftale (»Pizza-Hut«) er gyldig, da loven i forbundsstaten Kansas/USA finder anvendelse på
alle sagsøgers krav; ingen skadeserstatning for overtrædelse af FTC-franchisereglerne (§§ 11,27,29,31
og 34 i EGBGB; §§ 15,18,34 og 98 i GWB (tidligere version), EF-traktatens artikel 81, art. 3 i
forordning 4087/88)
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17. Landesgericht Hannover, dom af 27.9.2002, ref. 21 O 20/02 kart., P-236/02

der Navygather B.V., Weert (NL), mod Komatsu Hanomag AG, Hannover

Sagsøger har ikke i henhold til aftalen eller efter reglerne om erstatning uden for kontraktforhold eller
konkurrencelovgivningen krav på sagsøgtes EPA-certificering af den af sagsøgte købte gravemaskine (§
16, § 19, stk. 4, nr. 1, og § 33 i GWB, EF-traktatens art. 81 EG, § 823 i BGB).

Frankrig

Statsrådet bekræftede sin kompetence med hensyn til konkurrencereglernes indføjelse i den lovgivning,
der henhører under de administrative domstole.

Statsrådet annullerede beslutning af 11. august 1998 truffet af økonomi-, finans- og industriministeren
om fastsættelse af en degressiv enhedstakst for INSEE’s endelige kunder og et proportionalt gebyr på 20
centimes for videreforsendelsesvirksomheder. Statsrådet fandt, at denne takst bevirker, at INSEE
automatisk kan misbruge sin dominerende stilling på markedet for større markedsanalysebaser i strid
med den franske handelslovs artikel L 420-2.

Nederlandene

1. Højesteret, 25. januar 2002, Etos B.V. mod Parfums Christiaan Dior S.A.
(Beneluxmerkenwet; direktiv 89/104/EØF; EF-traktatens artikel 81)

Udnyttelsen af en endnu ikke udtømt varemærkeret kan ikke i sig selv føre til den konklusion, at der
handles i strid med EF-traktatens artikel 81. Hvad angår Etos’ klager over rettens afvisning af firmaets
påberåbelse af EF-traktatens artikel 81, forfejlede klageren sit mål, da retten helt forståeligt vurderede, at
det punkt i sagerne ved underretterne ikke var tilstrækkeligt underbygget fra Etos’ side.

2. Højesteret, 15. februar 2002, Jack Daniel’s Properties Inc. mod Kamstra International B.V. mfl.,
Kamstra International B.V. mod Jack Daniel’s Properties Inc. og Willem Adriaan Blijdorp mod Jack
Daniel’s Properties Inc.
(Beneluxmerkenwet; direktiv 89/104/EØF, EF-traktatens artikel 81)

Med henvisning til dommen i sagen Etos af 25. januar 2002 mener Højesteret, at udnyttelsen af en endnu
ikke udtømt varemærkeret i sig selv ikke kan føre til den konklusion, at der handles i strid med EF-
traktatens artikel 81.

3. Retten i Arnhem, 12. marts 2002, Renault Nissan Nederland B.V. mod Autobedrijf X B.V.
(Forordning 1475/95)

Retten fandt, at opsigelsen af en (auto)forhandleraftale i dette tilfælde hverken er i strid med anvendelsen
af forordning 1475/95 eller med principper om rimelighed og villighed. Det er tilladt undervejs at
udskyde tidspunktet for en opsigelse. Endvidere fandt retten med henvisning til Riviera-dommen af
21. januar 1999 (Sml. 1999, s. II-0093), at den gamle forordning om forhandleraftaler ((EØF) nr. 123/85
af 12. december 1984, EFT L 15, s. 16) ikke indeholder bindende regler, som berører gyldigheden af
bestemmelserne i en forhandleraftale direkte. Den gamle forordning afviger ikke væsentligt fra
forordning 1475/95. Retten fandt følgelig, at de gentagne udskydelser af opsigelsen ikke umiddelbart
med hjemmel i forordningen kan foranledige, at der kommer en ny forhandleraftale i stand.
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4. Forvaltningsdomstolen (Raad van State), afdelingen for administrative klager, dom af 22. maj 2002
vedrørende klagerens indsigelse mod dom afsagt af retten i Rotterdam af 14. juni 2001 i sagen
mellem klageren og bestyrelsen for Mondriaan Stichting
(Begrebet virksomhed)

Domstolen fandt, at der ikke er tale om en virksomhed i konkurrenceretlig forstand, når det drejer sig om
en offentlig institution, der handler i egenskab af støttetildelende instans. Domstolen konstaterede, at
bestyrelsen i Mondriaan Stichting i forbindelse med støttetildeling og afgørelser om optagelse af gallerier
under ordningen for kunstindkøb (Kunstkoopregeling) ikke handler i egenskab af virksomhed, men
udelukkende som forvaltende myndighed. Derudover fandt domstolen det forståeligt, at retten ikke havde
konstateret overtrædelse af artikel 3, stk. 1, litra g), læst i sammenhæng med artikel 10 og med EF-
traktatens artikel 82, da intet synes at påvise, at et eller flere gallerier under ordningen skulle have en
dominerende stilling.

5. Retten i ’s-Gravenhage (Rechtbank ’s-Gravenhage), dom af 29. maj 2002 i sagen Algemene Service
en Verkoopmaatschappij Arnhemse Poort (ASVA) B.V. mod BP Direct v.o.f. mfl.
(Artikel 5 i forordning 2790/1999)

Denne sag vedrørte en eksklusiv aftagerforpligtelse mellem ASVA BP Direct, så ASVA udelukkende
skulle købe motorbrændstof til dets benzinstationer hos BP Direct i en periode på ti år. Domstolen
erklærede de pågældende bestemmelser i aftalen om videresalg af motorbrændstoffer ugyldig, for så vidt
som de omhandlede tidsrum på over fem år.

6. Retten i Amsterdam (Rechtbank Amsterdam), dom af 13. juni 2002 i sag Grolsche Bierbrouwerij
Nederland B.V. mod Stichting Onroerend Goed Lanx og Stichting Sociëteit Lanx’91
(Vertikal aftale; kontrakt med bryggerier indeholdende indkøbsaftale)

Tvisten handlede om, hvorvidt de købsklausuler, som indgår i forpagtningsaftalen, gældsbrevet og
låneaftalen, er i strid med konkurrenceloven. Retten henviste til Delimitis-dommen af 28. februar 1991
(Sml. 1991, s. I-935), hvori der redegøres for, på hvilke betingelser en ølleverancekontrakt falder ind
under artikel 81, stk. 1, i EF-traktaten. Retten fandt, at Stichting og Sociëteit ikke i tilstrækkelig grad har
godtgjort, at markedet er vanskeligt tilgængeligt for konkurrenter, og at aftalebestemmelserne i vidt
omfang bidrog til markedsafskærmning. De falder derfor ikke ind under EF-traktatens artikel 81.

7. Retten i Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 28. november 2002, Van Ommeren Agencies Rotterdam
B.V. c.s. mod de Gemeente Rotterdam
(EF-traktatens artikel 82 og konkurrencelovens artikel 24)

Det blev i denne sag vurderet, om kommunen havde fastsat, opkrævet og fortsat opkræver uforholds-
mæssigt høje havneafgifter for olietankeres brug af Rotterdams havn. Det blev ikke bestredet, at
kommunen i denne sag ikke handlede som offentlig myndighed, men som virksomhed, hvorfor
kommunens praksis ikke undslipper konkurrencereglerne. Retten fandt, at det relevante marked for den
konkurrenceretlige vurdering af kommunens aktiviteter var markedet for handling-ydelser for søgående
skibe, som lægger til i Rotterdams havn. Med udgangspunkt i retspraksis konstaterede retten, at
kommunen indtager en — i hvert fald de facto — monopolstilling på det relevante marked. Den har
dermed klart en dominerende stilling på det marked. En virksomhed anses for at misbruge sin domine-
rende stilling, når den fastsætter priser, der er urimelige i forhold til den økonomiske værdi af tjeneste-
ydelsen (forbud mod »excessive pricing«). De nationale domstole vurderer i de konkrete tilfælde, om der
er tale om urimeligt høje priser. Retten fandt, at det ikke i sig selv fører til urimeligt høje priser, selv om
prisfastsættelsen på et monopolmarked eller et monopollignende marked ikke er omkostningsbaseret —
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dvs. baseret på de faktiske omkostninger plus en rimelig fortjeneste. Efter rettens mening bør udgangs-
punktet være, at fastsættelse af en pris, der — uden en saglig og økonomisk, objektiv begrundelse — er
væsentligt højere end omkostningerne ved den faktiske anvendelse (og som dermed giver en uforholds-
mæssig stort fortjeneste), bør betragtes som udtryk for misbrug. Det skal derfor undersøges, hvordan
omkostningerne ved den faktiske anvendelse beregnes. Retten anlagde her det synspunkt, at en
virksomhed i en dominerende stilling — og i hvert fald et monopol — med al rimelighed kan forventes at
føre gennemsigtige regnskaber, og at mangel på sådanne må være et belastende beviselement mod
virksomheden. Retten fandt endvidere, at omkostningsstrukturen og -fordelingen bør fastlægges efter
moderne og bredt anerkendte økomomiske og regnskabstekniske metoder og føre til et retvisende
resultat.

Retten fandt det nødvendigt at indkalde sagkyndige for at udarbejde en rapport om omkostningsstruk-
turen og -fordelingen, kostprisen og den dermed forbundne faktiske fortjeneste pr. post på grundlag af de
af kommunen opstillede »generelle vilkår for havneafgifter«.

Det Forenede Kongerige

Appelretten (civilretlig afdeling) afsagde den 20. december 2002 en dom vedrørende Via Technologies
Inc og Intel Corporation (sagsnumre: A3/2002/1380 og A3/2002/1381). Retten tillod Via at appellere en
tidligere dom i anerkendelse af, at dette kunne være berettiget i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82.
Både Via og Intel fremstiller CPU’er og chipsets til pc’er, og i den tidligere sag fra 2001 havde Intel
vundet med en påstand om, at selskabets patenter ved flere lejligheder var omgået af Via, selv om Via
påstod, at Intels nægtelse af licens var misbrug af en dominerende stilling.

D — Anvendelse af meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem 
Kommissionen og de nationale domstole

I 2002 blev meddelelsen fra 1993 om samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole
anvendt seks gange. Fem af disse sager stammede fra spanske domstole, og heraf vedrørte fire tvister
mellem olieselskaber og forpagtere af tankstationer. Ofte blev der stillet de samme spørgsmål. Den femte
sag (fra de spanske domstole) vedrørte et spørgsmål om sportssektoren. Den sjette sag stammede fra en
belgisk domstol og vedrørte økonomisk støtte fra en offentlig myndighed til datterselskaber inden for
transportsektoren.

Den 12. december 2001 modtog Kommissionen en anmodning om oplysninger fra den spanske højesteret
— afdelingen for administrative tvister i Zaragoza. Den spanske højesteret henviste til et synspunkt, som
den mente, Kommissionen havde fremsat i en sag vedrørende sport, og anmodede om en kopi af pågæl-
dende beslutning. Kommissionen svarede den 5. april 2002, at den endnu ikke havde truffet beslutning i
den pågældende sag, men havde fremsendt en skrivelse efter artikel 6 og ikke havde fremsat det
synspunkt, som retten henviste til. Kommissionen forklarede, at synspunktet i artikel 6-skrivelsen ikke
længere var gyldigt efter Bosman-dommen og Helsinki-rapporten og vedlagde kopi af sidstnævnte.

Den 8. april besvarede Kommissionen en anmodning fra en førsteinstansret (Juzgado de Primera
Instancia n° 46) i Madrid fra 13. februar 2002. Dommerens tre første spørgsmål vedrørte status som
handelsagent eller uafhængig videresælger for så vidt angår kontraktbestemmelser om kommercielle
risici samt om anvendelsen af forordningerne om vertikale begrænsninger nr. 1984/83 og 2970/1999 på
det grundlæggende forhold mellem de to parter i den spanske sag. Kommissionens svar for så vidt angår
skelnen mellem salgsrepræsentant og sælger i forhold til EU’s konkurrenceregler tog i vidt omfang
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udgangspunkt i punkt 12-20 i de retningslinjer om vertikale begrænsninger, den havde vedtaget den
24. maj 2000 (118). Kommissionen forklarede endvidere ratione temporis-afgrænsningen mellem
forordning (EØF) nr. 1984/83 og (EF) nr. 2970/1999 samt forordningernes materielle anvendelse. Det
fjerde spørgsmål vedrørte den maksimale varighed af eksklusive aftaler om køb af brændstof, der kunne
indrømmes en gruppefritagelse. Kommissionen erindrede om sin strenge fortolkning af betingelserne i
artikel 12, stk. 2, i forordning 1984/83, som angiver en maksimal løbetid på ti år for denne type bestem-
melse. Kommissionen gjorde opmærksom på muligheden for at støde på juridiske konstruktioner med
gensidige aftaler mellem leverandør og videresælger om midlertidig overførsel af ejendomsretten eller
oprettelse af tinglige rettigheder og leje af forretningslokaler for at omgå tiårsreglen. Kommissionen
mindede også om betingelserne i artikel 5, litra a), i forordning nr. 2790/1999, samt punkt 59 i retnings-
linjer om vertikale begrænsninger, som begrænser varigheden af denne type bestemmelser til fem år. Det
femte spørgsmål vedrørte begrebet forbunden virksomhed. Kommissionen opfordrede dommeren til at
vurdere omstændighederne i lyset af artikel 11 i forordning nr. 2790/1999. Endelig blev Kommissionen
anmodet om generelt at analysere gyldigheden i forhold til EU’s konkurrenceregler af aftaler mellem a
quo-parter, dvs. en aftale om ret til overfladearealer, en industrilejeaftale og en eneforsyningsaftale for
tankstationer. Kommissionen mindede om, at de nationale domstole har beføjelse til direkte at anvende
artikel 81, stk. 1. Kommissionen gjorde opmærksom på de tidligere bemærkninger for så vidt angår
anvendelsen af gruppefritagelsesforordningerne og herunder løbetiden for eksklusive købsaftaler og
konkurrenceklausuler og deres eventuelle afskærmende virkning.

Den 8. april 2002 besvarede Kommissionen ligeledes en anmodning fra en førsteinstansret (Juzgado de
Primera Instancia n° 55) i Madrid fra 12. februar 2002. De heri indeholdte fire spørgsmål svarede til de
første fire spørgsmål i ovennævnte anmodning, hvorfor Kommissionens svar også var de samme.

Den 5. juni 2002 besvarede Kommissionen en anmodning fra en førsteinstansret (Juzgado de Primera
Instancia n° 19) i Madrid fra 25. april 2002. Tre af spørgsmålene vedrørte status som handelsagent eller
uafhængig videresælger for så vidt angår kontraktbestemmelser om kommercielle risici samt om anven-
delsen af forordningerne om vertikale begrænsninger nr. 1984/83 og 2970/1999 på det grundlæggende
forhold mellem de to parter i den spanske sag. Spørgsmålene svarede til spørgsmålene i de to ovennævnte
anmodninger. Det andet spørgsmål anmodede Kommissionen om generelt at analysere gyldigheden i
forhold til EU’s konkurrenceregler af aftaler mellem a quo-parter, dvs. en industrilejeaftale og en enefor-
syningsaftale for tankstationer. Som det var tilfældet med spørgsmålet fra førsteinstansretten Juzgado de
Primera Instancia n° 46 i Madrid, mindede Kommissionen om, at de nationale domstole har beføjelse til
direkte at anvende EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Kommissionen gjorde opmærksom på løbetiden for
eksklusive købsaftaler og konkurrenceklausuler og deres eventuelle afskærmende virkning (119).

Ved brev af 16. oktober 2002 indbragte handelsretten i Bruxelles en række spørgsmål vedrørende
økonomisk støtte fra det belgiske offentlige jernbaneselskab, SNCB, til datterselskaber tilhørende ABX-
koncernen. Den koncern består af selskaber, der er aktive inden for spedition og logistik, herunder også
virksomheder i andre medlemsstater (dvs. Frankrig, Nederlandene og Tyskland). Handelsretten i
Bruxelles ønskede oplyst, hvorvidt denne økonomiske støtte var forenelig med EU’s statsstøtteregler og
med EF-traktatens artikel 82 og 86.

Den 5. december 2002 underrettede Kommissionen handelsretten i Bruxelles om, at den efter en
foreløbig analyse konkluderede, at de af retten fremlagte omstændigheder ikke syntes at udgøre en
overtrædelse af EF-traktatens artikel 82 og 86. I henhold til Førsteinstansrettens (120) retspraksis kan det

¥118∂ EFT C 291 af 13.10.2000, s. 1.
¥119∂ Se punkt 58-59 og 138-160 i ovennævnte retningslinjer om vertikale begrænsninger.
¥120∂ Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. marts 2002 i sag T-175/99, UPS mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort.
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forhold, at en virksomhed har fået tildelt monopol med henblik på at tilvejebringe en bestemt tjeneste-
ydelse af almen økonomisk interesse, ikke udelukke, at virksomheden udvider sine aktiviteter til andre
områder end dem, der er omfattet af monopolet. Erhvervelsen af et selskab fra det ikke-monopoliserede
område kan dog rejse konkurrencemæssig tvivl, hvis de midler, der medgår til erhvervelsen, stammer fra
overdrevne eller diskriminerende priser. Det forhold, at et selskab med en dominerende stilling opererer
med underbudspriser på et tilgrænsende, men nært tilknyttet marked, kan også udgøre misbrug af den
dominerende stilling (121). Kommissionen har ikke modtaget oplysninger, der synes at angive, at SNCB
havde en sådan adfærd over for dets datterselskaber på de ikke-monopoliserede markeder.

Den 4. november 2002 besvarede Kommissionen en anmodning fra provinsretten i Madrid, afdeling 18
(Audiencia Provincial de Madrid, section n° 18) fra 2. september 2002. Spørgsmålene svarede til de fire
spørgsmål fra Juzgado de Primera Instancia n° 46 i Madrid (se ovenfor), hvorfor Kommissionens svar
også var de samme.

¥121∂ Dom afsagt af EF-Domstolen den 14. november 1996 i sag C-333/94 P, Tetra Pak mod Kommissionen, Sml. 1996,
s. I-5951.
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BILAG

DE NATIONALE KONKURRENCEMYNDIGHEDERS MULIGHED
FOR AT ANVENDE EU’S KONKURRENCEREGLER

Anvendelse Retskilde/uddybende forklaring

Belgien Ja Lov af 5. august 1991, artikel 53: Når de belgiske myndigheder træffer afgørelse 
om aftalers tilladelighed og om misbrug af en dominerende stilling på 
fællesmarkedet, træffes afgørelsen af de i denne lov anførte kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82 
efter den procedure og med anvendelse af de sanktioner, der er fastsat i denne lov.

Danmark Ja Lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af lov nr. 384 af 10. juni 1997 om 
konkurrence giver Konkurrencestyrelsen ret til direkte håndhævelse af 
forbuddene i EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

Tyskland Ja § 50 i GWB: De opgaver, som EF-traktatens artikel 84 og 85 samt forordninger 
vedtaget i henhold til traktatens artikel 83, også i forbindelse med andre 
bestemmelser i EF-traktaten, tillægger medlemsstaternes myndigheder, 
varetages af Bundeskartellamt. 

Græken-
land

Ja Lov nr. 703/1977 om beskyttelse af den frie konkurrence (Nomos 703/1977 peri 
prostassias tou elephtherou antagonismou), som ændret ved lov 2296/1995, 
artikel 13 b, stk. 3: Konkurrencenævnet og dets sekretariat varetager de 
opgaver, som påhviler de nationale myndigheder i henhold til traktatens 
artikel 84 og 85, og de på traktatens artikel 83 baserede retsakter sammen 
med andre bemyndigelsesbestemmelser. Med henblik på varetagelsen af disse 
opgaver tildeler loven konkurrencenævnet og dets sekretariat de nødvendige 
beføjelser.

Spanien Ja Kongeligt dekret 295/1998 af 27. februar 1998 om de europæiske 
konkurrenceloves anvendelse i Spanien:
— artikel 1: »El Tribunal de Defensa de la Competencia« 
(konkurrencedomstolen) er den kompetente myndighed, for så vidt angår 
anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82
— artikel 3: »El Servicio de Defensa de la Competencia« (konkurrencestyrelsen) 
har beføjelse til at undersøge sager vedrørende gennemførelsen af EF-traktatens 
artikel 81, stk. 1, og artikel 82.

Frankrig Ja Bemyndigelsesanordning af 1. december 1986, artikel 56 bis (indsat ved lov af 
2. december 1992).
Økonomiministeren og hans embedsmænd samt konkurrencerådet har samme 
beføjelser til at anvende artikel 81 og 82, som de i overensstemmelse med 
ovennævnte bemyndigelsesanordning har til at gennemføre den franske 
konkurrencelov.

Irland Ja Konkurrencelov 2002 blev vedtaget i april 2002. Den nye lov giver den irske 
konkurrencemyndighed ret til at gribe ind i tilfælde af overtrædelser af EF-
traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 82. 

Italien Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54, stk. 5: Konkurrencemyndigheden (Autorità 
garante della concorrenza) anvender EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel 
82 på grundlag af de beføjelser, den nationale konkurrencelov giver den (lov 
nr. 287 af 10. oktober 1990).

Luxembourg Nej Ministerrådet vedtog i september 2002 et udkast til lov om vedtagelse af ny 
lovgivning om oprettelse af et uafhængigt konkurrenceråd, der skal have til 
opgave at anvende den nye lov samt EF-traktatens artikel 81 og 82. Lovudkastet 
er fremsendt til erhvervssammenslutningerne og Statsrådet med henblik på 
deres udtalelser.
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Konklusioner

I 12 af de 15 medlemsstater kan de nationale konkurrencemyndigheder direkte anvende EF-traktatens
artikel 81 og 82. Konkurrencemyndighederne i Finland, Luxembourg og Det Forenede Kongerige har
ikke denne beføjelse. I Luxembourg og i Det Forenede Kongerige er der planer om at give de nationale
konkurrencemyndigheder beføjelse til direkte at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 i løbet af 2003.

I henhold til artikel 5, 35 og 45 i Rådets nye forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002
(EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1) skal samtlige EU’s medlemsstater senest den 1. maj 2004 give deres nationale
konkurrencemyndigheder beføjelse til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82.

Neder-
Landene

Ja Konkurrenceloven (Mededingingswet) af 22. maj 1997, artikel 88: Generaldi-
rektøren for konkurrencemyndigheden (Mededingingsautoriteit) udøver sine
beføjelser med hensyn til anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 1, og artikel
82 i overensstemmelse med de retsakter, der er baseret på EF-traktatens artikel
83.

Østrig Ja Efter ændringen af konkurrencelovgivningen har den østrigske karteldomstol
fået beføjelse til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 direkte. Desuden
blev der ved den nye konkurrencelovs ikrafttrædelse pr. 1. juli 2002 oprettet en
ny konkurrencemyndighed, der har uafhængige indgrebs- og undersøgelsesbe-
føjelser i konkurrencesager. Det er dog fortsat karteldomstolen, der træffer alle
afgørelser. 

Portugal Ja Lovdekret 371/93 af 29. oktober 1993, artikel 12, stk. 2: Generaldirektoratet for
Konkurrence og Priser har kompetence til at varetage de opgaver, som påhviler
de nationale myndigheder i henhold til de retsakter, der er baseret på traktatens
artikel 83.

Finland Nej

Sverige Ja Konkurrensverket har fra og med 1. januar 2001 beføjelse til at anvende
artikel 81 og 82 direkte (lov 1994:1845, som ændret ved lov 2000:1023,
artikel 2).

Det Forenede 
Kongerige

Nej Erhvervsloven (Enterprise Bill), som giver de britiske konkurrencemyndighe-
der beføjelse til at anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 direkte, blev konge-
ligt stadfæstet i 2002. Bestemmelserne træder i kraft i løbet af 2003.
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VI — STATISTIKKER

A — EF-traktatens artikel 81, 82 og 85 samt EKSF-traktatens artikel 65

1. Aktiviteter i 2002

1.1. Nye sager indledt i 2002122

1.2. Sager afsluttet i 2002123 124  125

2. Oversigt over de sidste fire år

2.1. Udvikling i antallet af sager til behandling

Art Antal %

Anmeldelser 101 31,5

Klager 129 40,2

Ex officio-sager (122) 91 28,3

I alt 321 100,0

¥122∂ Herved forstås sager indledt på Kommissionens eget initiativ.

Formel beslutning Uformel procedure

Overtrædelse af artikel 81 11 (123) Comfort letter 81/1, 82 41

Overtrædelse af artikel 82 med bødepålæg 0 Comfort letter 81/3 20

Negativattest 0 Discomfort letter 0

Fritagelse 4 Klage afvist 36

Klage afvist 12 (124) Administrativ henlæggelse 233

Ingen indsigelse 1

Overtrædelse af EKSF-traktatens artikel 65 1

Artikel 86-beslutning 0

Artikel 85-beslutning 4 (125)

I alt 33 I alt 330

¥123∂ 9 beslutninger, hvoraf 1 afsluttede 3 sager.
¥124∂ Herunder 1 beslutning vedrørende en artikel 86-klage.
¥125∂ 2 beslutninger, hvoraf 1 afsluttede 3 sager.

Sager ved kalenderårets udgang

1999 2000 2001 2002

Anmeldelser 425 374 313 285

Klager 402 359 333 327

Ex officio-sager 186 202 195 193

I alt 1 013 935 841 805
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2.2. Udviklingen i tilgangen af sager

2.3. Udviklingen i antallet af færdigbehandlede sager

B — Rådets forordning (EØF) nr. 4064 af 21. december 1989 
om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (126)

1. Indgåede anmeldelser 1997-2002 

(I enkelte tilfælde træffes der to endelige beslutninger — en om henvisning af sagen til en medlemsstat og en om den del af
sagen, der ikke henvises).

Tilgang af sager i årets løb

1999 2000 2001 2002

Anmeldelser 162 101 94 101

Klager 149 112 116 129

Ex officio-sager 77 84 74 91

I alt 388 297 284 321

Sager færdigbehandlet i årets løb

1999 2000 2001 2002

Formel beslutning 68 36 54 33

Uformel procedure 514 343 324 330

I alt 582 379 378 363

¥126∂ Som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30.6.1977 (EFT L 180 af 9.7.1997).

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Indgivne anmeldelser 172 235 272 345 335 277

Anmeldelser trukket tilbage i fase I 9 5 7 8 8 3

Anmeldelser trukket tilbage i fase II 0 4 5 6 4 1

Endelige beslutninger 142 238 270 345 340 275

Antal sager i alt afsluttet med endelig 
beslutning 136 235 269 341 334 264
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2. Artikel 6-beslutninger 1999-2002 

3. Artikel 8-beslutninger 1999-2002 

4. Henvisningsbeslutninger 1999-2002 

5. Artikel 7-beslutninger 1999-2002 

1999 2000 2001 2002

Artikel 6, stk. 1, litra a) 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 % 1 0,4 %

Artikel 6, stk. 1, litra b), uden tilsagn 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 % 242 93,1 %

Artikel 6, stk. 1, litra c) 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 % 7 2,7 %

Sager med accept af tilsagn i fase I 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 % 10 3,8 %

I alt 273 100 % 341 100 % 335 100 % 260 100 %

1999 2000 2001 2002

Artikel 8, stk. 2, med betingelser og påbud 8 89 % 12 70,6 % 10 50 % 5 56 %

Artikel 8, stk. 2, uden betingelser og påbud 0 0 % 3 17,7 % 5 25 % 2 22 %

Artikel 8, stk. 3, med forbud 1 11 % 2 11,7 % 5 25 % 0 0 %

Artikel 8, stk. 4, med påbud om afhændelser 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 22 %

I alt 9 100 % 17 100 % 20 100 % 9 100 %

1999 2000 2001 2002

Artikel 9 (anmodning fra medlemsstat) 10 6 10 10

Artikel 9 (hel eller delvis henvisning til medlemsstat) 5 6 7 13

Artikel 22, stk. 3 0 0 0 2

1999 2000 2001 2002

Artikel 7, stk. 4 (dispensation fra udsættelse) 7 4 5 14
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C — Statsstøtte

1. Tilgang af nye sager i 2002127

2. Sager til behandling pr. 31.12.2002 (Verserende pr. 31.12.2002)

3. Sager behandlet i 2002 fordelt på områder

3.1. Sager, hvorom der er truffet beslutning i 2002

Land-
brug

Trans-
port Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 341 48 73 6 349 817 77,5

Ikke-anmeldt støtte NN 34 27 25 1 67 154 14,6

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 5 5 0,5

Indledte procedurer C 9 12 0 0 57 78 7,4

I alt (127) 384 87 98 7 478 1 054
% 36,4 8,3 9,3 0,7 45,3

¥127∂ Derudover forelagde medlemsstaterne 230 rapporter om undtagelser vedrørende statsstøttesager, hvoraf 128 vedrørte
støtte til SMV, og 102 vedrørte støtte til uddannelse.

Land-
brug

Trans-
port Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 270 44 18 2 167 501 53,4

Ikke-anmeldt støtte NN 125 36 11 0 82 254 27,1

Eksisterende støtte E 21 8 0 0 9 38 4,1

Indledte procedurer C 49 8 10 8 69 144 15,4

I alt 465 96 39 10 327 937
% 49,6 10,2 4,2 1,1 34,9

Land-
brug

Trans-
port Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 276 48 61 2 276 663 72,9

Ikke-anmeldt støtte NN 14 27 28 0 51 120 13,2

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 9 9 1,0

Indledte procedurer C 7 12 2 8 88 117 12,9

I alt 297 87 91 10 424 909
% 32, 7 9,6 10,0 1,1 46,6
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3.2. Sager afsluttet i 2002

4. Beslutninger vedtaget af Kommissionen i 2002

5. Udviklingen i perioden 1992-2002

Land-
brug

Trans-
port Fiskeri Kul Andet I alt %

Anmeldt støtte N 295 2 61 0 367 725 66,3

Ikke-anmeldt støtte NN 14 1 28 0 68 111 10,1

Eksisterende støtte E 0 0 0 0 56 56 5,1

Indledte procedurer C 7 0 2 0 84 93 8,5

Tilbagetrukket af 
medlemsstaten

23 0 9 0 77 109 10,0

I alt 339 3 100 0 652 1 094
% 31,0 0,3 9,1  0 59,6

Land-
brug

Trans-
port Fiskeri Kul Andet I alt %

Ingen indsigelse 276 41 84 6 271 678 76,6

Beslutninger under 
proceduren

Indledning 5 11 1 0 62 79 8,9

Positiv 0 2 1 1 29 33 3,7

Negativ 3 3 0 0 37 43 4,9

Betinget 0 0 0 0 5 5 0,6

Passende foranstaltninger 0 0 0 0 7 7 0,8

Andre beslutninger 4 0 0 3 33 40 4,5

I alt 288 57 86 10 444 885
% 32,6 6,4 9,7 1,1 50,2

Beslutning truffet i 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ingen indsigelse 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271

Beslutning under 
proceduren

Indledning 30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62

Positiv 25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29

Negativ 8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37

Betinget 7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5

Passende foranstaltninger/andre 
beslutninger

9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33

I alt 552 467 527 619 474 502 460 444 475 451 444
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6. Beslutningernes fordeling på medlemsstaterne

DE AT BE DK ES FI FR EL IE IT LU NL PT UK SE EU

Ingen indsigelse 69 10 11 7 36 8 26 10 13 22 0 22 6 27 4 271

Beslutninger 
under 

proceduren

Indledning 13 1 6 1 8 0 7 2 0 13 2 0 3 6 0 62

Positiv 10 0 0 0 4 0 2 0 0 8 0 1 2 2 0 29

Negativ 19 0 2 0 4 1 2 1 0 4 2 1 1 0 0 37

Betinget 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5

Passende foranstaltninger 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7

Andre beslutninger 7 0 0 0 3 0 5 1 1 14 0 1 0 1 0 33

I alt 121 11 21 8 56 9 44 14 14 61 4 25 13 38 5 444
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VII — UNDERSØGELSER

I 2002 bestilte Generaldirektoratet for Konkurrence 23 undersøgelser. Heraf er de 4 afsluttet, hvoraf 1 er
fortrolig.

Desuden er 12 undersøgelser, der blev bestilt i 2001, blevet afsluttet i 2002. 10 af disse er fortrolige.

De fortrolige undersøgelser er ikke omfattet af denne beretning. De øvrige afsluttede undersøgelser
gennemgås i hovedtræk nedenfor.

Novatris: Undersøgelse om internetadgang via bredbånd

Formålet med undersøgelsen var at få mere viden om grænserne på markedet for privatkunder mellem
internetadgang via bredbånd og internetadgang via langsommere tilslutningsformer. Desuden ville man
tilvejebringe et kvantitativt grundlag for at få øget viden om forbrugernes muligheder for substituering
mellem disse to former for adgang til internettet ved en efterspørgselselasticitet med moderat prisvari-
ation (10 og 5 %) samt om de efterspørgselseffekter, som det medfører.

I undersøgelsen konkluderes det, at ved en prisændring på 10 % beholder 80 % af kunderne bredbånds-
adgangen, medens kun 7 % vender tilbage til den lavere kapacitet. Dette resultat tyder på, at der er tale
om to særskilte markeder.

Europæisk økonomisk forskning: Definition af markeder i mediesektoren — 
Økonomiske spørgsmål

I denne undersøgelse analyseres de metodemæssige problemer ved definition af markedet inden for
mediesektoren. Man forsøger at finde ud af, hvorvidt og i hvilket omfang medieindustriens økonomiske
karakteristika giver anledning til særlige problemer, når markedet skal defineres. De økonomiske karak-
teristika, der analyseres i undersøgelsen, er prisdiskriminering, bundling, reklamer og frit indhold,
gateways, hurtig ændring og konvergens.

I undersøgelsen diskuteres det, hvorledes disse karakteristika kommer til udtryk i praksis, og der gives en
økonomisk kritik af de metoder for at definere markedet, der tidligere har været anvendt i visse konkur-
rencesager. Med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om markedsdefinition forsøger man i
undersøgelsen at udvikle praktiske metoder for markedsdefinition inden for sektoren, hvilket skal
resultere i et forslag til rammebestemmelser og hovedpunkter for definition af markedet inden for medie-
sektoren. Analysen støttes af en række bilag, som underbygger metoden i undersøgelsen og giver en
detaljeret økonomisk oversigt over begrebet markedsdefinition, og man vurderer kritisk påstanden om, at
metoden med markedsdefinition ikke er hensigtsmæssig ved en konkurrencemæssig analyse af
mediesager i den »nye økonomi«. I undersøgelsen foreslås til sidst, at de traditionelle tester og teknikker,
der anvendes ved markedsdefinitioner, inddeles i kategorier.

Frank Verboven: Kvantitativ undersøgelse for at definere det relevante marked 
i personbilsektoren

Undersøgelsen fokuserer på analyse af de konkurrencemæssige begrænsninger på grund af efterspørg-
selssubstituering mellem forskellige bilkategorier og forskellige geografiske områder i EU. Definitionen
af det relevante geografiske marked er baseret på dokumentation for internationale prisforskelle og
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handelshindringer, der har været fremlagt i tidligere offentliggjorte undersøgelser og beretninger, hvoraf
nogle er udarbejdet eller bestilt af Kommissionen. Definitionen af det relevante produktmarked er baseret
på en økonometrisk analyse af efterspørgslen efter nye biler med brug af en database for fem EU-lande i
perioden 1970-1999.

I undersøgelsen konkluderes det, at man på hvert analyseret geografisk marked, som er en medlemsstat,
kan sondre mellem følgende fem forskellige produktmarkeder: Småbiler (svarende til Kommissionens
klasse A og B), mellemklassebiler (klasse C), større mellemklassebiler (klasse D), store biler og luksus-
biler (svarende til Kommissionens klasse E og F) samt sportsvogne (del af Kommissionens klasse G).
Hvert af disse produktmarkeder i hver medlemsstat, der er analyseret, udgør derfor de relevante
markeder. Hvorvidt denne konklusion også gælder andre medlemsstater diskuteres ikke i undersøgelsen.
Budskabet er imidlertid, at en meningsfuld vurdering af konkurrencen inden for personbilsektoren ikke
kan baseres på antagelsen af, at der er ét enkelt relevant marked, hvor alle biler konkurrerer på lige fod i
hele EU. Konkurrenceniveauet inden for detailsalg af biler skal vurderes på et lavere niveau med en mere
detaljeret inddeling.

Deloitte & Touche: Hjælp med at vurdere en virksomheds kurssikringspraksis

Leverandøren af denne undersøgelse gav en ekspertvurdering af analysen af en bestemt virksomheds
kurssikringspraksis, især med hensyn til de typiske kurssikringsmetoder for en sådan virksomhed,
omkostningerne ved kurssikring og muligheden for at anvende bestemmelser i stedet for kurssikring. En
skriftlig rapport herom blev forelagt af leverandøren.

Institut d’économie industrielle: Kollektiv dominans

Denne undersøgelse blev udarbejdet af Institut d’économie industrielle ved universitetet i Toulouse af en
gruppe bestående af professorerne Marc Ivaldi, Bruno Julien, Patrick Rey, Paul Seabright og Jean Tirole.

Undersøgelsen fastlægger en ensartet ramme for økonomisk analyse af stiltiende samordning. Den
indeholder en generel oversigt over økonomien ved stiltiende samordning og en grundig beskrivelse af
hvert aspekt af et bestemt marked, som påvirker analysen af, hvor sandsynligt det er, at stiltiende
samordning opstår. Undersøgelsen omfatter endvidere en analyse af andre former for stiltiende
samordning end prisaftaler samt henstillinger vedrørende denne analyses indvirkning på, hvorledes
fusionskontrollen håndhæves.

Størstedelen af undersøgelsen omhandler de forskellige faktorer, som kendetegner et bestemt marked, der
kan anvendes ved en økonomisk analyse af stiltiende samordning. Disse faktorer omfatter: antallet af
konkurrenter, fordeling af markedsandele, hindringer for adgang til markedet, omfang af interaktion
mellem konkurrenter, gennemsigtighedsgrad, efterspørgselsstigning, konjunkturernes betydning,
forskelle i omkostningsstruktur, produktdifferentiering og kontakt til flere markeder. Rapporten
indeholder både en forklaring på økonomisk intuition og enkle matematiske illustrationer over, hvorledes
de forskellige faktorer påvirker analysen.

Selv om standardmodellen for stiltiende samordning bygger på antagelsen af samordnede priser, kan
aftalerne også være baseret på andre ting. I rapporten beskrives derfor, hvorledes analysen ville blive
påvirket, hvis samordningen var baseret på mængder, kapacitet eller investeringsaktiviteter. Endvidere
belyses en række aspekter i forbindelse med udbudsmarkeder og F&U-intensive markeder.
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Hvad angår analysens virkninger for fusionskontrollen, forsøger man i undersøgelsen at opstille et
hierarki af faktorer, som kan hjælpe med til at kortlægge de spørgsmål i en bestemt sag, som er af
afgørende betydning for at fastslå, om en fusion kan resultere i øget risiko for samordning.

Denne undersøgelse er på grund af sin klare og omfattende struktur et vigtigt bidrag til udkastet til
meddelelse om vurdering af horisontale fusioner og specielt afsnittet om stiltiende samordning. Den gør
det muligt for Kommissionen at basere sine politiske optioner på moderne økonomisk teori.
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VIII — REAKTIONER PÅ DEN XXXI BERETNING

A — Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens 
XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001 (SEK(2002) 462 
— C5-0282/2002 — 2002/2142(COS)) og Kommissionens svar.

1. Ordfører: Alain Lipietz

2. Europa-Parlamentets betænkning nr.: A5- 0352/2002

3. Vedtagelsesdato: 21. november 2002

4. Emne: Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXXI Beretning om Konkurrence-
politikken 2001 (SEK(2002) 462 — C5-0282/2002 — 2002/2142(COS))

5. Kompetent parlamentsudvalg: Økonomi- og Finansudvalget

6. Baggrund for beslutningen: Parlamentet benytter regelmæssigt godkendelse af årsberetningen
til en generel drøftelse af alle aspekter af konkurrencepolitikken.

7. Analyse af beslutningen og Parlamentets anmodninger: Parlamentet ser med tilfredshed på
XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken, der vidner om det arbejde, Kommissionen udfører. Det
erkender nødvendigheden af en vedvarende og streng kontrol med konkurrencefordrejning fra offentlige og
private organers side. Hovedpunkterne i beslutningen vedrører en reform af beslutningsprocessen i forbin-
delse med fusioner og en reform af reglerne for anvendelse af artikel 81 og 82. Parlamentet understreger
konkurrencens betydning for forbrugerne og hilser bestræbelserne for at øge gennemskueligheden
velkommen. Det understreger behovet for at mindske omfanget af statsstøtten yderligere og at sikre, at stats-
støttereglerne anvendes retfærdigt i kandidatlandene. Endelig bifalder Parlamentet kommissær Mario
Montis aktive fremme af dialog og samarbejde mellem de internationale konkurrencemyndigheder.

8. Svar på anmodningerne og oversigt over Kommissionens hidtidige og fremtidige indsats:

Parlamentets beslutning Kommissionens holdning

3. opfordrer Kommissionen til omgående at indgive
en klage over Sydkorea for værftsstøtte i henhold
til WTO’s procedure for tvistbilæggelse for at
bringe den nuværende situation, som er uholdbar
for den europæiske skibsbygningsindustri, til
ophør; gør opmærksom på, at Sydkorea igennem
længere tid har forvredet konkurrencesituationen
ved at fastsætte priserne på de skibe, som landet
fremstiller, på et niveau, som ligger under de reelle
omkostninger; henviser til, at flere års forhandlin-
ger mellem EU og Sydkorea om indførelse af fair
konkurrence på markedet for skibsbygning har
været resultatløse

Kommissionen har videreført sin dobbelte strategi over
for urimelig konkurrence i Sydkorea:
Den 21. oktober 2002 anmodede den om konsultationer
i overensstemmelse med WTO-forståelsen vedrørende
regler og procedurer for bilæggelse af tvister.
Den 24. oktober offentliggjorde den sit initiativ i EFT
(EFT C 257 af 24.10.2002, s. 11).
I medfør af artikel 4 i Rådets forordning nr. 1177/2002
af 27. juni 2002 om en midlertidig defensiv ordning for
skibsbygningsindustrien (EFT L 172 af 2.7.2002, s.1)
er støtte nu tilladt til endelige kontrakter undertegnet
efter den 24. oktober 2002.
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5. mener, at den nuværende ordning for indbringelse
af sager for Domstolen ikke fungerer optimalt, og
anmoder Kommissionen om at undersøge mulighe-
den for oprettelse af et uafhængigt organ som f.eks.
en ny retsinstans i henhold til EF-traktatens artikel
225 A som indsat ved Nice-traktaten, hvor sager,
der er indbragt for Domstolen, behandles hurtigt og
effektivt af dommere med særligt kendskab til kon-
kurrence og statsstøtte

Det fremgår tydeligt af Førsteinstansrettens seneste
afgørelser, at EF-Domstolene foretager grundige og
strenge vurderinger af indholdet i Kommissionens ana-
lyser i fusionssager. Endvidere har Førsteinstansretten
af praktiske årsager specialiseret sig i konkurrencesager
og lægger konstant pres på Kommissionen, for at den
hele tiden skal erhverve større ekspertise.
Imidlertid kræver en rimelig sagsbehandling, at dom-
stolskontrollen ikke blot er effektiv med hensyn til ind-
holdet, men også at den finder sted i rette tid. Der er
afgjort stadig mulighed for forbedringer. Indførelsen af
en hasteprocedure er et vigtigt skridt i den rigtige ret-
ning, som viser, at domstolskontrollen kan foretages
forholdsvis hurtigt.
Der kan dog være andre måder, hvorpå man yderligere
kan fremskynde domstolskontrollen. Man kunne f.eks.
overveje at forbedre proceduren for midlertidige foran-
staltninger. Traktaten åbner allerede mulighed for, at
partnerne kan modtage denne form for midlertidig
støtte. Det kunne også være nyttigt at undersøge mulig-
hederne for at oprette en specialiseret fusionsafdeling af
Førsteinstansretten som den første af en række speciali-
serede konkurrenceafdelinger.

6. anmoder Kommissionen om at overveje indførelse
af en ny ordning, hvorefter den endelige afgørelse i
sager om virksomhedssammenslutninger, herunder
fastlæggelse af betingelser, efterprøves af et sådant
uafhængigt organ efter en fremskyndet procedure,
hvilket vil give de berørte virksomheder og deres
konkurrenter øget retssikkerhed

Da opfordringerne til at foretage ændringer vedrører
domstolskontrollens hurtighed, er der ikke noget pres-
serende argument for at foretage en radikal ændring i
retning af et system, som man kender det i USA. Det
skal tilføjes, at de fleste medlemsstater benytter admini-
strativ fusionskontrol. Endvidere var det kun få af reak-
tionerne på Kommissionens grønbog, der gik ind for, at
man opgav eller markant ændrede det nuværende
system. Langt de fleste virksomheder (blandt andet
mange amerikanske) har udtalt, at de foretrækker EU’s
system.

13. ser med tilfredshed på de første udgaver af resultat-
tavlen for statsstøtte, som er et vigtigt middel til at
fremme gennemskuelighed og demokratisk kon-
trol, men beklager, at man fortsat accepterer til-
fælde af åbenlys ulighed på dette område

Kommissionen kan ikke garantere, at medlemsstaterne
yder lige store mængder statsstøtte. I sine regler og ret-
ningslinjer for gennemførelse kan den kun fastsætte
lofter for, hvornår støtteforanstaltninger kan betragtes
som forenelige med traktaten. Medlemsstaterne må selv
afgøre, om de vil gå helt op til loftet, og om de overho-
vedet vil yde statsstøtte.

14. glæder sig over medtagelsen af et nyt kapitel om
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Kommissionen er ved at udarbejde et dokument om
anvendelsen af statsstøttereglerne på tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse for at øge retssikkerhe-
den. Dette dokument vil blive færdiggjort, når Domsto-
lens retspraksis er konsolideret.

17. minder om, at det er nødvendigt, at reglerne om
statsstøtte anvendes på kandidatlandene på en ikke-
diskriminerende måde

Kommissionen anvender fortsat statsstøttereglerne så
ensartet som muligt over for alle kandidatlandene. Når
statsstøtteforanstaltninger findes for uforenelige med
EU’s regelværk, anmodes alle kandidatlande om enten at
ophæve foranstaltningerne eller gradvis at afvikle dem.
KONK. BERETN. 2002



REAKTIONER PÅ DEN XXXI BERETNING 353
19. bifalder den foreslåede ændring af forordning
nr. 17 fra 1962 om gennemførelse af traktatens
artikel 81 og 82, men påpeger atter, at denne
ændring ikke må føre til en renationalisering af
konkurrencepolitikken

Den nye forordning om gennemførelse af EF-traktatens
artikel 81 og 82 sikrer lige vilkår for aftaler ved at for-
pligte de nationale konkurrencemyndigheder og dom-
stole til at anvende EU’s konkurrenceret. Når de
desuden anvender national ret, hedder det i forordnin-
gen, at de ikke kan forbyde aftaler, som er lovlige i
henhold til artikel 81.
Desuden indeholder forordningen planer om et net-
værk, hvor Kommissionen og de nationale konkur-
rencemyndigheder skal arbejde sammen. Dette netværk
skal blandt andet styrke ensartet anvendelse. 

21. deler de tanker, der har været fremme om, at Kom-
missionens beføjelser skal afgrænses, og opfordrer
til en omfattende og indgående analyse og undersø-
gelse af mulighederne for at gøre dette

Kommissionens mulighed for selv at gribe ind er afgø-
rende for at sikre en konsekvent anvendelse af artikel 81
og 82 på det indre marked i det nye system. Det er
Kommissionens beslutningsbeføjelse, der giver den en
central position i netværket af konkurrencemyndighe-
der. En adskillelse af funktionerne kunne derfor svække
Kommissionens muligheder for at undgå inkonsekvente
beslutninger. På den anden side giver decentralisering
medlemsstaternes domstole og konkurrencemyndighe-
der mulighed for at tage sager op, som Kommissionen
ville lade ligge, og dermed skabe en effektiv modvægt,
hvis Kommissionen skulle blive eftergivende.
Hvad angår fusionskontrol, gælder bemærkningerne til
beslutningens punkt 6.

26. opfordrer Kommissionen til at undersøge de for-
skellige virksomhedsovertagelser inden for elektri-
citetssektoren og prisfastsættelsen for el i forhold
til EU’s regler om ulovlig statsstøtte

Den 16. oktober 2002 foreslog Kommissionen foran-
staltninger i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1,
og indledte en formel undersøgelse i medfør af EF-trak-
tatens artikel 88, stk. 2, over for en række statslige for-
anstaltninger til fordel for EDF, som kunne have været
brugt til delvis at finansiere virksomhedens opkøb i
udlandet.

27. anmoder atter om, at der i forbindelse med den
næste traktatrevision i 2004 indføres bestemmelser
om, at den fælles beslutningsprocedure skal finde
anvendelse på fremtidige konkurrencepolitiske
bestemmelser, hvor Rådet træffer afgørelse med
kvalificeret flertal

Kommissionen henviser til sin meddelelse af 22. maj 2002
»Et forslag til et fremtidigt EU« (KOM(2002) 247 ende-
lig), som var et bidrag til Det Europæiske Konvent om
EU’s Fremtid.

28. bifalder Kommissionens vedvarende satsning på
Den Europæiske Konkurrencedag, der afholdes i
den medlemsstat, som har rådsformandskabet, og
opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine
bestræbelser på at sikre, at Europas borgere fuldt
ud erkender de reelle fordele ved en effektiv kon-
kurrencepolitik, som derved vil blive mødt med
større forståelse og støtte hos offentligheden

Kommissionen er enig i, at de europæiske borgere skal
holdes bedre underrettet om fordelene ved konkurrence,
og vil styrke bestræbelserne herfor. Ud over at støtte
den europæiske konkurrencedag understreger Kommis-
sionen i stigende grad dette forhold i sine publikationer
og udtalelser, og den offentliggør brochurer om konkur-
rencepolitikken, der er rettet til den brede offentlighed.
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B — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den XXXI Beretning om
Konkurrencepolitikken 2001 (SEK(2002) 462 endelig) og Kommissionens svar

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 29. april 2002 under henvisning til EF-
traktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om: »XXXI Beretning
om Konkurrencepolitikken 2001« (SEK(2002) 462 endelig).

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Paulo Barros Vale til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 19. december 2002.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 396. plenarforsamling den 22. og
23. januar 2003 (mødet den 22. januar 2003) følgende udtalelse med 120 stemmer for, 9 imod og
5 hverken for eller imod:

29. bifalder de fremskridt, der er gjort i forbindelse
med evalueringen af gruppefritagelsen for forhand-
ling af biler, men kræver yderligere skridt til imø-
degåelse af alt for store prisforskelle mellem
medlemsstater

Selv om Kommissionen ikke har beføjelse til direkte at
tvinge operatørerne til at mindske prisforskellene
mellem medlemsstaterne, kan den træffe foranstaltnin-
ger, der skal få det indre marked til at fungere efter hen-
sigten, og dette vil igen sætte prisforskellene under
pres. Siden først i 1990’erne har Kommissionen to
gange om året offentliggjort en rapport om forskelle i
bilpriser i Europa, hvilket den fortsat vil gøre, nu hvor
den nye gruppefritagelse er trådt i kraft.
Den nye gruppefritagelse indeholder en række foran-
staltninger, der skal styrke det indre marked i denne
sektor og øge samhandelen med nye motorkøretøjer
mellem medlemsstaterne. Disse foranstaltninger er
beskrevet nærmere i en brochure, som klart redegør for,
hvilke forpligtelser og rettigheder markedsaktørerne,
herunder forbrugerne, har.

30. støtter Kommissionens fortsatte bestræbelser på at
reducere statsstøtte yderligere

Kommissionen er allerede begyndt at se nærmere på
støttens effektivitet og nyttevirkning. Dette aspekt af
statsstøttepolitikken er dog medlemsstaternes hovedan-
svar. I rådskonklusionerne fra Stockholm og Barcelona
opfordres medlemsstaterne til yderligere at udvikle
deres evaluering af støtteordninger for at gøre dem
mere effektive. Kommissionen vil fremme sådanne pro-
cesser og skabe et forum for udveksling af erfaringer og
evaluering.

TITEL: XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 
SEK(2002) 462 endelig — EØSU 69/2003 — januar 2003 — GD COMP — Mario Monti

Hovedpunkter i EØSU’s udtalelse Kommissionens holdning

4.11. Kommissionens beretning kommer ikke ind på
spørgsmålet om konkurrencevilkårene inden for de
liberale erhverv. I betragtning af de følger, som dette
spørgsmål kan få, mener EØSU, at Kommissionen bør
se nærmere på dette spørgsmål og om nødvendigt
skride ind.

Kommissionen deler Udvalgets synspunkt om, at de
liberale erhverv i princippet også er underlagt EU’s
konkurrenceregler. Kommissionen har netop iværksat
en offentlig debat for at finde ud af, om der er flere
omkostninger end fordele forbundet med de nuværende
regler og forordninger, og om mulige alternativer.
KONK. BERETN. 2002
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4.26.1 Selv om der findes et offentligt statsstøtteregi-
ster, er det vanskeligt tilgængeligt, enten fordi meget af
informationen kun foreligger på ét sprog, eller på grund
af den måde, informationen er struktureret på. EØSU
foreslår, at den side, der indeholder denne information,
gøres mere overskuelig og gennemsigtig, og at der ind-
føres en søgemekanisme.

Kommissionen prøver hele tiden at forbedre indholdet
og strukturen i de oplysninger, den lægger på nettet.
KONK. BERETN. 2002
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