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FÖRORD AV MARIO MONTI

Ledamot av kommissionen med ansvar för konkurrenspolitiken

Europa är alltid i rörelse, ibland kraftfullt och ibland mer obemärkt. EU kommer under detta århundrade
att formas av viktiga utvecklingstrender som håller på att slutföras. Denna utveckling stakar ut vägen för
en ökad fredlig växelverkan mellan Europas folk och mellan EU och dess partner i hela världen, både
nära och fjärran. Därför vill jag ta tillfället i akt att inleda 2003 års konkurrensrapport med en utvärdering
av vad som åstadkommits under de år som lett fram till dessa förändringar under min tid vid rodret som
ansvarig för konkurrenspolitiken, som är en viktig byggsten för att upprätta en välfungerande inre
marknad i EU.

Under dessa år har våra insatser främst varit inriktade på att göra EU:s konkurrenspolitik mer aktiv. De
resultat som uppnåddes under 2003 är ett steg närmare detta mål. Man bör hålla i minnet att
konkurrenspolitiken inte är ett självändamål, utan ett viktigt verktyg för att uppnå effektiva resultat på
marknaden, och därför bör konkurrensmyndigheterna – särskilt kommissionen i egenskap av central
konkurrensmyndighet i EU – koncentrera sig på att se till att man verkligen tar itu med de
marknadsmisslyckanden som kan rättas till genom offentliga ingripanden.

Detta är nödvändigt för att två viktiga mål skall uppnås. För det första bör konkurrenspolitiken bidra
till Lissabonagendan, dvs. att göra Europa till den mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i
världen. Konkurrenspolitiken bör stödja agendan genom att garantera en välfungerande
marknadsekonomi, inte bara genom att tillämpa reglerna om konkurrensbegränsande samverkan och
företagskoncentrationer på de viktigaste snedvridningarna av konkurrensen, utan också genom att
effektivt kontrollera statligt stöd på överstatlig nivå. För det andra bör konkurrenspolitiken effektivt
skydda konkurrensen inom ett utvidgat EU. Utvidgningen har gjort det ännu mer uppenbart att ärenden
måste handläggas på den lämpligaste nivån om resurserna, både på nationell nivå och gemenskapsnivå,
skall användas på bästa sätt.

Genom ett aktivt tillvägagångssätt får kommissionen större flexibilitet när den utreder ärenden på eget
initiativ och prioriterar sin tillämpning av konkurrensreglerna genom att fokusera på marknader som inte
fungerar väl eller som fungerar till skada för konsumenterna, särskilt i fall där handeln över gränserna
påverkas.

Kommissionen påbörjade ett antal initiativ, av vilka en del slutfördes under 2003. För det första
fortsatte vi att förbereda det praktiska genomförandet av ändringarna av vår lagstiftning – de
moderniserade procedurreglerna för tillämpningen av reglerna om konkurrensbegränsande samverkan,
omarbetningen av koncentrationsförordningen och reformen av reglerna om statligt stöd. För det andra
har vi förstärkt rättssäkerhetsgarantierna, förbättrat den ekonomiska bedömningen genom att utnämna
en chefsekonom för konkurrensfrågor och inlett en omfattande omorganisering av generaldirektoratet
för konkurrens sektorsvis. Slutligen har vi bättre definierat konsumenternas roll i byggandet av
konkurrenspolitiken.
KONK. RAPP. 2003
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De nödvändiga lagstiftningsinstrumenten för att bygga upp en aktiv konkurrenspolitik

De sekundära lagstiftningsinstrumenten har reformerats för att öka kommissionens möjligheter att uppnå
målen för konkurrenspolitiken.

Antitrust

Den nya förordningen på antitrustområdet – förordning (EG) nr 1/2003 – börjar tillämpas den 1 maj
2004 och för med sig två viktiga förändringar. Företagen kommer inte längre rutinmässigt att anmäla
sina avtal för godkännande. Det frigör kapacitet för kommissionen att ta itu med allvarliga
överträdelser, särskilt i fall med effekter över gränserna. Samtidigt kommer EU:s konkurrensregler inte
längre att tillämpas enbart centralt från Bryssel, utan det blir ett ansvar som delas av europeiska
konkurrensmyndigheter som arbetar tillsammans inom ett eget nätverk, det europeiska
konkurrensnätverket. Under hela 2003 arbetade vi hårt för att få fram en förordning och ett paket med
riktlinjer för det rättsliga och praktiska genomförandet av konkurrensförordningen. Dessa rättsakter är
nödvändiga för att organisera förhållandet mellan de olika aktörer som tillämpar konkurrensrätten –
kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och de nationella domstolarna.

Vi har tidigare förstärkt det ekonomiska synsättet i vår tillämpning av konkurrensrätten genom en ny
generation av gruppundantagsförordningar och riktlinjer, t.ex. de som gäller horisontella och vertikala
avtal samt bilsektorn. Som uppföljning av dessa insatser har vi nästan slutfört arbetet med en ny
gruppundantagsförordning och riktlinjer om avtal om tekniköverföring. I alla dessa rättsakter anges vad
företag inte får göra, men man försöker inte längre precisera vad de borde göra. Därmed får företagen
större frihet att fatta affärsmässiga beslut, samtidigt som man slår vakt om en effektiv konkurrens på
marknaden.

Jag skulle vilja ge bara ett exempel på hur ett aktivt synsätt kan omsättas i praktiken. Under 2003 inledde
kommissionen en studie av konkurrensläget inom de fria yrkena genom att undersöka konkurrenssituationen
i medlemsstaterna. Resultaten offentliggjordes och blev föremål för offentligt samråd och intensiva och
givande diskussioner med våra partnermyndigheter i medlemsstaterna – ett av de första fallen där det
europeiska konkurrensnätverket sattes på prov i praktiken. Både kommissionen och de nationella
konkurrensmyndigheterna kommer att fokusera sin verksamhet på grundval av undersökningsresultaten,
antingen genom att inleda undersökningar av konkreta fall eller genom att lägga tonvikten på
konkurrensfrämjande åtgärder för att minska den onödiga administrativa bördan för de fria yrkena.

Företagskoncentrationer

Den omarbetade koncentrationsförordningen – förordning (EG) nr 139/2004 – som också träder i kraft
den 1 maj 2004, omfattar både materiella och procedurmässiga ändringar. Substanstestet för
bedömningen av företagskoncentrationer har omformulerats för att klargöra att kommissionen kan
ingripa mot alla typer av konkurrensbegränsande företagskoncentrationer. Förfarandet för att omfördela
ärenden mellan kommissionen och medlemsstaterna har setts över. Framför allt kan företagen numera
begära hänskjutande av ett ärende före anmälan och åstadkomma en omfördelning av ett ärende för att
undvika att fler anmälningar görs i flera medlemsstater. Det nya arrangemanget bör spara företagen tid
och pengar.

Den nya koncentrationsförordningen kommer också att åtföljas av parallella åtgärder. Kommissionen har
bl.a. utfärdat riktlinjer för bedömningen av horisontella fusioner och riktlinjer för bästa metoder vid
undersökning av företagskoncentrationer (Best Practices Guidelines for merger investigations).
KONK. RAPP. 2003
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I det stora hela har vi behållit de goda sidorna med vårt system för kontroll av företagskoncentrationer,
särskilt principen om prövning vid en enda instans, men förfarandena har blivit enklare, flexiblare och
öppnare för att bemöta företagens berättigade farhågor. Förbättringarna omfattar nya tidsfrister för
anmälan, mer information till företagen under hela fusionsförfarandet, större flexibilitet i fråga om
bedömningen av förslag till åtaganden och bättre handläggning av åberopande av effektivitetsvinster vid
bedömningen av företagskoncentrationer.

Statligt stöd 

För att uppmuntra till mindre men bättre riktat statligt stöd har kommissionen infört nya instrument för att
effektivisera och förenkla anmälningsprocessen och inlämnandet av klagomål. Gruppundantagsförord-
ningar för sysselsättning, utbildning och små och medelstora företag har avsevärt minskat de formaliteter
som krävs för de stöd som i allmänhet inte orsakar konkurrensproblem.

Vi har som mål att förstärka detta synsätt genom att införa ett test gällande väsentlig effekt, som kommer
att möjliggöra en snabbare bedömning av mindre skadliga stödåtgärder. En ram för behandling av
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse håller också på att utarbetas.

Klara regler om stöd för undsättning och omstrukturering till krisdrabbade företag är viktiga för
konkurrenspolitikens bidrag till uppnåendet av de Lissabonmål som nämndes tidigare. Stöd till ett
företag kan göra det möjligt för företaget att fortsätta verksamheten och rädda arbetsplatser på kort sikt,
men ofta på bekostnad av konkurrenter, som inte fått stöd, och deras anställda. Kommissionen godtar
därför stöd bara om det är avsett att återställa de stödmottagande företagens lönsamhet på lång sikt.

Den interna omorganisering som en aktiv konkurrenspolitik kräver

Konkurrensmyndigheterna måste övervaka marknaderna för att identifiera och förstå sektorer som
fungerar dåligt, och därmed möjliggöra en effektiv planering och ärendeprioritering med tanke på de
begränsade resurserna. Att det europeiska konkurrensnätverket fungerar väl är en förutsättning för att
resultaten av tillämpningen av våra konkurrensregler skall hålla sig på samma nivå eller bli ännu bättre.

För att bistå konkurrensmyndigheterna i denna marknadsövervakning har generaldirektoratet för
konkurrens omorganiserats sektorsvis. Det bör möjliggöra en ökad gynnsam växelverkan mellan de
tillämpningsinstrument kommissionen har till sitt förfogande, särskilt mellan artiklarna 81 och 82 i
fördraget och koncentrationsförordningen. Huvuddragen i omorganiseringen är följande:

— Vi övergår från en konkurrensavdelning uppbyggd kring de till buds stående rättsinstrumenten
(karteller, antitrust, fusioner) till en organisation där vart och ett av fem direktorat ansvarar för
egna sektorer. Varje direktorat handlägger kartellärenden och har en egen enhet för
företagskoncentrationer. Relevant branschkännedom delas mellan tjänstemännen, vilket gör det
möjligt för handläggarteam att ”mjuklanda” i nya ärenden. Vi måste fortfarande skicka ut en
begäran om upplysningar till berörda parter, men om tjänstemännen delar med sig av sin
bakgrundsinformation kan vi tack vare detta snabbare bilda oss en uppfattning om den påverkan
ett avtal eller en fusion har på konkurrensen. Det europeiska konkurrensnätverket kommer också
att bidra till våra kunskaper om olika sektorer.

— Jag har utnämnt en chefsekonom på konkurrensområdet som skall ge ekonomiska råd i alla
konkurrensfrågor. Chefsekonomen är tack vare sina meriter en ansedd industriekonom och stöds
dessutom av ett team av ekonomer med doktorsexamen med specialinriktning på industriell
KONK. RAPP. 2003
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ekonomi. Utnämningen av chefsekonomen och det arbete hans team utför kommer att befästa
vårt ekonomiska synsätt när det gäller konkurrenspolitiken i hela generaldirektoratet.

— Antitrust: Vi håller på att utveckla ett förbättrat systematiskt synsätt när det gäller att fastställa
prioriteringar för att vi bättre skall kunna avgöra vilka ärenden kommissionen bör åta sig. Hur
prioriterat ett ärende är beror på hur ett visst konkurrensproblem påverkar konsumenternas
välfärd, hur sannolikt det är att våra åtgärder kommer att göra en verklig skillnad inom en rimlig
tid och vilka resurser som är nödvändiga för att nå resultat. På grund av allt det arbete som tar vår
tid i anspråk måste vi fokusera på de områden som påverkar konkurrensen mest.

— Inrättandet av en uppföljningsenhet: Trovärdigheten i kontrollen av statligt stöd står och faller
med att olagligt stöd som medlemsstaterna utbetalat återkrävs. Därför har man inrättat en särskild
enhet som på ett mer strukturerat sätt skall följa hur beslut om återkrav genomförs.

Dessutom har vi nu etablerat praxis med kollegiala expertpaneler (peer-review panels) i viktiga och
komplexa antitrust-, stöd- och fusionsärenden. På det sättet får vi ytterligare bekräftelse på att våra beslut
är sunda i materiellt, rättsligt och ekonomiskt hänseende.

Konsumenternas medverkan till en aktiv konkurrenspolitik

Konsumenterna kan på två viktiga sätt hjälpa oss med att forma vår syn på konkurrenspolitiken. För det
första kan konsumenterna och deras organisationer på EU-nivå och nationell nivå lämna information till
kommissionen och ge synpunkter på kommissionens förslag när det gäller vilken politik som skall föras.
För att underlätta denna växelverkan mellan kommissionen och konsumenterna har vi utnämnt en
kontaktperson för konsumentfrågor vid generaldirektoratet för konkurrens. Kontakterna bör inte
inskränka sig till att lämna in klagomål mot enskilda företag, utan de bör också vara sektoriella och
betona frågor med större spännvidd som är särskilt problematiska för konsumenterna.

För det andra kan privata åtgärder som vidtas av konsumenter och konsumentorganisationer vara ett
effektivt verktyg. Det skulle inte bara få konkurrensbegränsande beteende att upphöra, utan dessutom
skulle konsumenterna direkt kompenseras för sina förluster. I framtiden bör privat och offentligt
genomdrivande av konkurrensreglerna komplettera varandra. Kommissionen tittar på olika sätt att
uppmuntra privata parter att begära ersättning för skada de åsamkats av konkurrensbegränsande
beteende. Min uppfattning är att främjandet av privata åtgärder är nyckeln till att hjälpa konsumenterna
att hjälpa sig själva när det gäller att få olika beteenden att upphöra, t.ex. priskarteller eller missbruk av
dominerande ställning.

Slutsats

På det hela taget gör kommissionen omfattande insatser för att förbli en modern myndighet för
tillämpning av konkurrensreglerna som kan möta 2000-talets utmaningar. Vi har infört den rättsliga och
organisatoriska ram som ger oss möjlighet att effektivt ta itu med konkurrensproblem efter utvidgningen
och koncentrera tillämpningen av konkurrensreglerna på de mest skadliga snedvridningarna av
konkurrensen. Jag är stolt över vad som åstadkommits under de senaste åren och jag litar på att
kommissionen under kommande år på bästa sätt skall använda sig av de verktyg som ställts till dess
förfogande i de europeiska konsumenternas och konkurrenskraftens intresse.
KONK. RAPP. 2003



                                                        
Innehållsförteckning

Del I — XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 9

INLEDNING 15

I — Antitrust: artiklarna 81 och 82. Statliga monopol och 
monopolrättigheter: artiklarna 31 och 86 19

A — Moderniseringen av reglerna för lagstiftning och uttolkning 19

B — Tillämpning av artiklarna 81, 82 och 86 24

C — Konkurrensutvecklingen i olika sektorer 39

D — Statistik 65

II — Koncentrationskontroll 67

III — Statligt stöd 97

A — Allmän policy 97

B — Stödbegreppet 104

C — Bedömning av stödens förenlighet med den inre marknaden 110

D — Förfaranden 142

E — Statistik 149

IV — Tjänster i allmänhetens intresse 151

V — Internationell verksamhet 159

VI — Utsikter för 2004 173

BILAGA — ÄRENDEN SOM DISKUTERAS I RAPPORTEN 175

Del II — Rapport om tillämpningen av konkurrensreglerna 
i Europeiska unionen 181

I — Antitrust: artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 187

A — Sammanfattning av ärendena 187

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som antagits 
eller föreslagits av kommissionen 219

C — Formella beslut enligt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget 220

D — Ärenden som avslutats med en administrativ skrivelse under 2003 221

E — Tillkännagivanden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 222

F — Pressmeddelanden 223

G — Domar och beslut från gemenskapsdomstolarna 225
KONK. RAPP. 2003



 

8  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

                                              
II — Kontroll av företagskoncentrationer: rådets förordning (EEG) nr 4064/89 227

A — Sammanfattning av ärendena 227
B — Kommissionens beslut 228
C — Pressmeddelanden 233
D — Domar från gemenskapsdomstolarna 239

III — Statligt stöd 241

A — Sammanfattning av ärendena 241
B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som antagits 

eller föreslagits av kommissionen 247
C — Statligt stöd inom andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och kolindustri 248
D — Förteckning över statligt stöd inom andra sektorer 264

IV — Tillämpningen av konkurrensreglerna i medlemsstaterna 279

A — Ny lagstiftning 279
B — De nationella myndigheternas tillämpning av gemenskapens konkurrensregler 288
C — Nationella domstolars tillämpning av gemenskapens konkurrensregler 298
D — Tillämpning av 1993 års meddelande om samarbetet mellan kommissionen 

och de nationella domstolarna 306

V — Statistik 309

A — Artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget 309
B — Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av 

företagskoncentrationer 310
C — Statligt stöd 311

VI — Undersökningar 315

VII — Synpunkter på den XXXII:a rapporten 319

A — Europaparlamentet 319
B — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 323
KONK. RAPP. 2003



 

Del I

 

XXXIII:e rapporten om
konkurrenspolitiken 2003

 

SEK(2004) 658 slutlig





                     
Innehållsförteckning

Inledning 15

Faktaruta 1: Konkurrenspolitiken och konsumenterna 16

I — Antitrust: artiklarna 81 och 82. Statliga monopol och 
monopolrättigheter: artiklarna 31 och 86 19

A — Moderniseringen av reglerna för lagstiftning och uttolkning 19

1. Kommissionens nya konkurrensregler 19

2. Modernisering av reglerna för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 20

3. Översyn av procedurreglerna 21

B — Tillämpning av artiklarna 81, 82 och 86 24

1. Artikel 81 24

Faktaruta 2: Konkurrens och TV-sändningar av internationella toppidrottsevenemang 
— fastställande av grundreglerna: beslutet om UEFA Champions League 33

2. Artiklarna 82 och 86 35

Faktaruta 3: Prismissbruk inom telesektorn 37

C — Konkurrensutvecklingen i olika sektorer 39

1. Energi 39

2. Posttjänster 42

3. Elektronisk kommunikation och informationssamhället 44

Faktaruta 4: Samrådsförfarande enligt artikel 7 45

4. Transporter 48

5. Distribution av motorfordon 53

6. Finansiella tjänster 56

7. Media 59

Faktaruta 5: Gemensam försäljning i TV-sektorn — ärenden om nationell fotboll 59

8. Fria yrken 61

Faktaruta 6: Mediemångfald och konkurrensregler 61

D — Statistik 65

II — Koncentrationskontroll 67

1. Inledning 67

2. Reform av koncentrationskontrollen 68

3. Kommissionens beslut 73

4. EG-domstolens domar 2003 85

5. Internationellt samarbete 94

6. Statistik 96
KONK. RAPP. 2003



 

12  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

    
III —  Statligt stöd 97

A — Allmän policy 97

1. Inledning 97
2. Moderniserad kontroll av statligt stöd 97

Faktaruta 7: Prövning av betydande påverkan 98
3. Utvidgningen 104

B — Stödbegreppet 104

1. Stödets ursprung 104
2. Fördelar för ett eller flera företag 106
3. Selektivitet 108
4. Snedvridning av konkurrensen 108
5. Påverkan på handeln 109

C — Bedömning av stödens förenlighet med den inre marknaden 110

1. Branschövergripande stöd 110
2. Regionalstöd 118
3. Skattestöd 120
4. Sektorsstöd 125
5. Kol 131
6. Transporter 132
7. Jordbruk 137
8. Fiske 141

D — Förfaranden 142

1. Befintligt stöd i de nya medlemsstaterna 142
2. Återkrav av stöd 143
3. Underlåtenhet att verkställa beslut 146
4. EG-domstolens och förstainstansrättens domar 146

E — Statistik 149

IV — Tjänster i allmänhetens intresse 151

1. Den senaste utvecklingen 151
2. Ärenden om statligt stöd 154
3. Avreglering genom lagstiftningsåtgärder 156

V — Internationell verksamhet 159

1. Utvidgningen och västra Balkan 159
2. Bilateralt samarbete 164
3. Samarbete med andra länder och regioner 167
4. Multilateralt samarbete 168
KONK. RAPP. 2003



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13
VI — Utsikter för 2004 173

1. Antitrust 173
2. Koncentrationer 173
3. Statligt stöd 173
4. Internationell verksamhet 174

Bilaga — Ärenden som diskuteras i rapporten 175

1. Artiklarna 81, 82 och 86 175
2. Koncentrationskontroll 176
3. Statligt stöd 177
KONK. RAPP. 2003





XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG 15
INLEDNING

1. Syftet med årets rapport är inte endast att återspegla de viktiga förändringarna i kommissionens
interna organisation och arbetsmetoder inom området konkurrenspolitik, utan även att visa hur
kommissionen bidrar till att samordna behovet av kontinuitet och behovet av nya grepp inom den
ekonomiska styrningen i Europa.

2. Å ena sidan närmar sig den nuvarande kommissionen slutet av sin mandatperiod och tio nya
medlemsstater kommer snart att hälsas välkomna in i den utvidgade unionen. För att ge dessa länder en
mjukstart är det nödvändigt att fokusera på en fortsatt och utvidgad tillämpning av en gemensam
uppsättning konkurrensregler. Därför fortskrider förberedelserna för att i praktiken genomföra den
moderniserade ramen för förfarandet i antitrustärenden enligt planerna. Likaså förväntas översynen av
den nu gällande koncentrationsförordningen vara slutförd då de nya medlemsstaterna ansluter sig.
Behovet av reformer på området för kontroll av statligt stöd har varit känt under en längre tid, och tiden
är nu mogen för att omsätta denna målsättning i praktisk handling. Kommissionens målmedvetna
åtgärder under året för att se till att reglerna om statligt stöd tilllämpas lika på alla medlemsstater, stora
som små, understryker hur viktigt det är att ta itu med statliga ingripanden som snedvrider konkurrensen.

3. Å andra sidan kräver utvecklingen i de olika sektorerna mycket uppmärksamhet och arbete, både
från näringslivet och från kommissionen. Att förverkliga avregleringen av marknaderna för elektronisk
kommunikation, energi och transporter i Europa utan att äventyra ett effektivt tillhandahållande av
tjänster för alla konsumenter är svårt men inte omöjligt. Att t.ex. väga en sund ekonomisk utveckling
inom mediesektorn mot andra mål av allmänt intresse, såsom att säkra en mångfald av tillförlitliga
informationskällor kräver en omsorgsfull tillämpning av de lämpliga instrumenten.

4. EU:s konkurrenspolitik spelar en viktig roll för att nå de mål för konkurrenskraften som
fastställdes i Lissabon. Denna politik omfattar inte endast antitrust- och koncentrationsregler som är
grundläggande för alla välfungerande marknadsekonomier, utan även tillämpningen av en effektiv och strikt
disciplin för statligt stöd. Mot bakgrund av det ekonomiska läget i världen i allmänhet och
ansträngningarna i Europa för att främja tillväxt, är det ytterst viktigt att växelverkan mellan de olika
politiska medel som står till kommissionens förfogande används så effektivt som möjligt och att
förbättringen av EU:s konkurrenskraft fortsätter att stå högt upp på kommissionens dagordning.

Statistik över kommissionens tillämpning av konkurrensreglerna 2003

5. Under 2003 uppgick det totala antalet nya ärenden till 815, varav 262 antitrustärenden (enligt
artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget), 212 koncentrationsärenden och 377 ärenden om statligt stöd
(utom klagomål). Antalet nya ärenden minskade betydligt på alla områden, med omkring en femtedel på
antitrust- och fusionsområdet och med ungefär en sjundedel i fråga om statligt stöd.

6. På antitrustområdet minskade antalet nya anmälningar ytterligare (med omkring en fjärdedel)
vilket är i linje med att anmälningssystemet avskaffas definitivt i maj 2004. Enligt samma logik håller
antalet ärenden på eget initiativ (97) på att öka något. Siffrorna för ärenden som har sin grund i klagomål
(94) är ungefär desamma, även om de ligger klart under siffrorna året innan (ca en fjärdedel under). När
det gäller koncentrationer minskade aktiviteten ytterligare och nådde igen den (redan höga) nivå som
rådde i slutet av 1990-talet. På området för kontroll av statligt stöd minskade antalet anmälningar och fall
av oanmält stöd, medan antalet nya ärenden gällande befintligt stöd nästan fyrdubblades (efter en kraftig
minskning 2002). Medlemsstaterna rapporterade 203 ärenden enligt gruppundantagsförordningen.
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7. Det totala antalet avslutade ärenden 2003 var 831, varav 319 antitrustärenden, 230 koncentra-
tionsärenden och 282 stödärenden (utom klagomål) (1). På antitrustområdet avslutades 24 ärenden genom
ett formellt beslut och eftersläpningen av pågående ärenden minskade ytterligare. I fråga om koncentra-
tionskontroll fattades 231 formella beslut under året, medan antalet ärenden som kräver en fördjupad
undersökning (9) förblev stabilt. När det gäller statligt stöd halverades nästan antalet slutliga negativa
beslut (20) och de positiva besluten (18) minskade med över en tredjedel jämfört med 2002. Antalet
formella förfaranden som inleddes (55) var också mindre än året innan.      

¥1∂ Antalet stödärenden som avslutades med slutliga beslut av följande typ: inga invändningar, positivt beslut, negativt beslut,
villkorat beslut.

Faktaruta 1: Konkurrenspolitiken och konsumenterna

Under 2003 skedde det en betydande utveckling mot en bättre integrering av kommissionens
konkurrenspolitik och dess konsumentskyddspolitik. Detta är en god grund för ytterligare framsteg
under 2004.

När årets andra konkurrensdag firades i Rom den 9 december tillkännagav kommissionsledamot
Mario Monti att Juan Rivière y Martí (1) utsetts till kontaktperson för konsumentfrågor inom
kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens), vilket är en tjänst som inrättats
nyligen. Posten inrättades för att garantera att en ständig dialog förs med Europas konsumenter.
Konsumenternas väl är konkurrenspolitikens huvuduppgift, men konsumenterna kommer inte till
tals i tillräcklig utsträckning då enskilda ärenden behandlas eller policyfrågor diskuteras.
Inrättandet av posten skall även leda till tätare kontakter mellan GD Konkurrens och andra
generaldirektorat (GD) inom kommissionen, framför allt GD Hälsa och konsumentskydd.

Kontaktpersonen för konsumentfrågor har närmare bestämt till uppgift att

— fungera som främsta kontaktpunkt för konsumentorganisationer och enskilda konsumenter, 

— upprätta mer regelbundna och omfattande kontakter med konsumentorganisationer och
särskilt med den rådgivande europeiska konsumentgruppen (ECCG) (2),

— uppmärksamma konsumentgrupper på konkurrensärenden till vilka de kan ge värdefulla
bidrag och ge dem råd om hur de kan bidra med och uttrycka sina åsikter och

— stå i kontakt med de nationella konkurrensmyndigheterna i frågor som rör konsumentskyddet.

(1) Rivière y Martí har arbetat inom GD Konkurrens sedan 1989. Han var tidigare rådgivare i direktoratet för
politikutformning och samordning.

(2) Den rådgivande europeiska konsumentgruppen består av 18 medlemmar, varav en företrädare för konsumentorgani-
sationerna i varje medlemsstat och en för var och en av de tre europeiska konsumentorganisationerna, AEC (Associ-
ation of European Consumers), ANEC (Europeiska organisationen för konsumentinflytande i samband med
standardisering) och BEUC (Europeiska byrån för konsumentorganisationer). Observatörer som företräder konsu-
mentorganisationer i de anslutande länderna deltar redan i den rådgivande europeiska konsumentgruppens arbete.
KONK. RAPP. 2003
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Kontaktpersonen för konsumentfrågor har, på samma sätt som chefsekonomen för
konkurrensområdet, en roll som inte är begränsad till kontroll av koncentrationer, utan som även
omfattar antitrustområdet – karteller och missbruk av dominerande ställning – liksom andra
ärenden och policyfrågor på konkurrensområdet (1).

Konsumentorganisationer och enskilda konsumenter kommer att kunna nå kontaktpersonen i
frågor som rör konkurrens direkt med e-post: COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

Dessutom var kommissionen för första gången ordförande för ett gemensamt möte för högre
tjänstemän på konkurrens- och konsumentområdet från de 15 medlemsstaterna, de anslutande
länderna och Eftaländerna den 19 november i Bryssel. Deltagarna uttryckte sitt stöd för en bättre
integrering av konkurrenspolitiken och konsumentskyddspolitiken. De påpekade särskilt behovet
av att utveckla en gemensam metod för att samla in och analysera relevanta data, såsom klagomål,
för att kunna konstatera nackdelar för konsumenterna och andra förluster för konsumenterna på
särskilda marknader. De enades också om att det inte var tillräckligt i sig att upprätthålla
konkurrensen på marknaden och att resultatet av konkurrensen var lika viktigt, i form av lägre
priser och ett bättre urval för konsumenterna.

Förutom denna viktiga utveckling för konsumenterna har kommissionen arbetat med ett antal
ärenden som påverkar konsumenterna eller är av särskilt intresse för dem. Många av de beslut som
beskrivs i denna rapport – vare sig det handlar om enskilda beslut (t.ex. inom sektorerna för
mobiltelefoner, radio- och TV-sändningar eller flygbolag) eller sektoriella initiativ (t.ex.
transporter, fria yrken, motorfordon och medier) – påverkar direkt konsumenternas dagliga liv.

Reformen av koncentrationskontrollen och moderniseringen av antitrustreglerna, som det redogörs
för i denna rapport, är viktiga initiativ som är utformade för att göra gemenskapens
konkurrenspolitik effektivare och mer relevant på marknaden, samtidigt som man strävar efter att
konsumentskyddet beaktas tillräckligt. En annan utveckling som kan bli betydande är
kommissionens konstaterande av potentiellt olagligt statligt stöd i de anslutande länderna.

Förutom formella förfaranden finns det även informella sätt att komma till rätta med möjliga
negativa effekter av marknadsaktörernas beteende, och dem utnyttjar kommissionen. Det ärende
som beskrivs nedan är ett viktigt exempel på en sådan åtgärd i konsumenternas intresse.

Biljettreglerna för Olympiska spelen i Aten (2)

Organisationskommittén för Olympiska spelen i Aten, ATHOC, bad kommissionen bekräfta att
reglerna för försäljningen av biljetter till spelen 2004 överensstämde med Europeiska unionens
konkurrensregler. Reglerna innehåller olika försäljningskanaler som kan användas av invånare i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För första gången kan invånarna i EES köpa
biljetter direkt från ATHOC via Internet. De kan även köpa biljetter genom någon av de nationella
olympiska kommittéerna eller deras auktoriserade ombud. Genom dessa åtgärder garanteras att alla
EES-invånare kan köpa biljetter på lika villkor utan diskriminering på grund av nationalitet.
Dessutom kan åskådarna köpa sina biljetter separat av den resebyrå eller inkvartering som de anlitar.

(1) I december 2002 meddelades för första gången att man planerade att inrätta denna tjänst, då ett reformpaket om
kontroll av koncentrationer i EU antogs

(2) Ärende COMP/D3/38.468.
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Efter diskussioner mellan ATHOC och kommissionen i syfte att skydda konsumenternas intressen
och säkra efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen ändrade ATHOC biljettreglerna när det gäller
formerna för försäljningen via Internet och försäljningen via de nationella olympiska
kommittéerna i EES genom att tillåta dem att sälja biljetter under det nominella värdet i stället för
att föreskriva ett minimipris. Till följd av dessa ändringar har kommissionen, på basis av
tillgänglig information, dragit slutsatsen att biljettreglerna inte bryter mot EU:s konkurrensregler.
KONK. RAPP. 2003
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I — ANTITRUST: ARTIKLARNA 81 OCH 82. STATLIGA MONOPOL 
OCH MONOPOLRÄTTIGHETER: ARTIKLARNA 31 OCH 86

A — Moderniseringen av reglerna för lagstiftning och uttolkning

1. Kommissionens nya konkurrensregler

Översyn av förordningen om gruppundantag för tekniköverföring

8. I oktober offentliggjorde kommissionen ett utkast till regler och riktlinjer för licensieringsavtal
om tekniköverföring (2). Betydelsen av licensiering av teknik, såsom patent, know-how och upphovsrätt
till programvara, växer, och den är viktig för att sprida innovationer i stor skala. Syftet med de nya regler
som föreslås är att göra tilllämpningen av konkurrensreglerna tydligare på detta område och se till att de
har fortsatt relevans i dagens föränderliga ekonomi.

9. De nya reglerna föreslås ansluta sig till den nya generationen av gruppundantagsförordningar och
riktlinjer för distributionsavtal och horisontella samarbetsavtal samtidigt som man tar hänsyn till
licensavtalens särdrag. Detta var även ett önskemål från många av dem som lämnat synpunkter på
utvärderingsrapporten från december 2001. En sådan uppläggning har följande fördelar:

— Gruppundantagsförordningen kommer endast att ha en svart lista: allt som inte uttryckligen utesluts
från gruppundantaget är nu undantaget. Genom att avskaffa den vita och den grå listan i den
nuvarande förordningen, undviker man en tvångströjeeffekt. Det ökar möjligheterna för företag att
utarbeta de kommersiellt lönsammaste formerna av licensavtal samtidigt som man säkerställer en
effektiv konkurrens och ger företagen klarhet om rättsläget.

— De nya reglerna utsträcks till att omfatta alla typer av avtal om tekniköverföring inom produktion
av varor och tjänster. Det föreslås att den nya förordningen skall omfatta inte endast patent och
know-how-licenser, utan även licensiering av upphovsrätt till programvara, vilket begärts av
många av dem som kommenterat utvärderingsrapporten. På de områden där kommissionen inte
har behörighet att godkänna en gruppundantagsförordning, t.ex. beträffande patentpooler och
licensiering av upphovsrätt i allmänhet, skall riktlinjerna ge en klar inriktning för den framtida
verkställighetspolicyn.

— I de nya reglerna görs en klar skillnad mellan licensiering mellan konkurrenter och licensiering
mellan icke-konkurrenter. Av uppenbara skäl bör man i konkurrenspolitiken göra skillnad mellan
licensiering mellan konkurrenter och mellan icke-konkurrenter, liksom i synnerhet den lista över
särskilt allvarliga begränsningar som skall tillämpas bör vara en annan. Det är mer sannolikt att
konkurrensproblem uppstår vid licensiering mellan konkurrenter än mellan icke-konkurrenter.

10. Då utkastet till förordning och riktlinjer offentliggjordes inbjöd kommissionen berörda parter att
före utgången av november 2003 lämna synpunkter på utkastet till nya regler. Den har mottagit
79 synpunkter. Då kommissionen analyserat dessa skall utkastet revideras och de nya reglerna
godkännas. Målet är att de ändrade reglerna skall vara på plats innan det nya moderniserade
antitrustsystemet börjar tillämpas i maj 2004.

¥2∂ EUT C 235, 1.10.2003.
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2. Modernisering av reglerna  för tillämpning av artiklarna 81  och 82 i EG-fördraget

11. För att fullborda moderniseringen av tillämpningen av EU:s antitrustregler måste kommissionen
anta en rad rättsakter, vanligen kallat moderniseringspaketet. Dessa rättsakter syftar i första hand till att
underlätta utövandet av de tillämpningsbefogenheter som utövas av konkurrensmyndigheterna och att
utveckla de mekanismer för samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna och de nationella
domstolarna som föreskrivs i förordning (EG) nr 1/2003.

12. I september antog kommissionen utkast till texter som underlag för ett offentligt samråd om alla
delar i moderniseringspaketet (3). Detta offentliga samråd ledde till inlämnande av ca 50 synpunkter. Då
kommissionen analyserat dessa synpunkter, kommer den att revidera utkasten och godkänna de nya
texterna i början av nästa år före den 1 maj 2004, den dag då förordning (EG) nr 1/2003 skall börja
tillämpas.

13. I paketet ingår en förordning från kommissionen om tillämpning av rådets förordning (EG)
nr 1/2003 och sex tillkännagivanden. Kommissionens tillämpningsförordning behandlar främst
formerna för hörande av de berörda parterna, de klagande och tredje part plus en rad andra
förfarandefrågor, t.ex. tillgång till handlingarna och behandling av sekretessbelagda uppgifter. De sex
utkasten till tillkännagivanden kan delas upp i tre kategorier:

a) I den första serien av tillkännagivanden beskrivs domstolens nuvarande rättspraxis och
kommissionens praxis med avseende på två begrepp som är av central betydelse för tillämpningen
av artikel 81 i EG-fördraget, nämligen påverkan på handeln mellan medlemsstater och de principer
som ligger till grund för artikel 81.3. Genom att formulera metoden för tillämpning av dessa
bestämmelser i fördraget och sammanfatta nuvarande rättspraxis, kommer dessa tillkännagivanden
att hjälpa de nationella konkurrensmyndigheterna och de nationella domstolarna att tillämpa dessa
bestämmelser.

b) Den andra serien av tillkännagivanden behandlar mekanismerna för samarbete mellan de olika
organ som skall tillämpa EU:s konkurrensregler – kommissionen, nationella konkurrensmyndig-
heter och nationella domstolar – och syftar i första hand till att utveckla de samarbetsmekanismer
som anges i förordning (EG) nr 1/2003 för att garantera en effektiv och konsekvent tilllämpning
av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget i hela Europeiska unionen. I dessa tillkännagivanden
behandlas särskilt frågan om fördelningen av granskningen av enskilda ärenden och därpå
följande samordning och samarbete mellan konkurrensmyndigheter inom det europeiska konkur-
rensnätverket och kommissionens möjligheter att lämna skriftliga och muntliga framställningar
till nationella domstolar.

c) I den sista serien av utkast till meddelanden behandlas relationerna mellan kommissionen och en del
av de viktigaste berörda parterna på konkurrenspolitikens område: konsumenterna och näringslivet.
I detta sammanhang planerar kommissionen att anta ett meddelande om behandlingen av klagomål
och ett meddelande om riktlinjer, som kommissionen tänker utfärda för att hjälpa företagen att
bedöma nya eller olösta frågor.

¥3∂ Utkasten offentliggjordes för offentligt samråd i EUT C 243, 10.10.2003, s. 3.
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3. Översyn av procedurreglerna

3.1 Utnämning av en chefsekonom för konkurrensområdet

14. Kommissionen har utnämnt professor Lars-Hendrik Röller till chefsekonom för konkurrens-
området för en treårsperiod med tillträde den 1 september. Han har tilldelats en personalstyrka på cirka
tio specialiserade ekonomer.

15. Professor Röller innehar professuren i industriell ekonomi vid Humboldtuniversitetet i Berlin.
Han är också direktör för avdelningen för konkurrenskraft och industriell förändring (Abteilung
Wettbewerbsfähigkeit und industrieller Wandel) vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Sedan 1996 har Röller varit programdirektör för avdelningen för industriell organisation vid Centre for
Economic Policy Research (CEPR) i London. Efter att ha avlagt examen (Bachelor of Science) i
datavetenskap vid Texas A&M University fortsatte Röller sina studier vid University of Pennsylvania (Master
of Science i data- och informationsvetenskap, Master of Arts i ekonomi, filosofie doktor i ekonomi). Därefter
har han innehaft olika poster vid en rad akademiska institutioner, bl.a. vid franska European Institute of
Business Administration INSEAD, Stanford University, New York University och Universitat Autònoma de
Barcelona. Han har fungerat som rådgivare i frågor som rör konkurrenspolitik till flera offentliga institutioner
och privata företag. Lars-Hendrik Röller har skrivit mycket om konkurrensfrågor och ingår i redaktionen för
flera tidskrifter, bl.a. International Journal of Industrial Economics (som han varit redaktör för sedan 1999).

16. ”Jag är övertygad om att professor Röllers utomordentliga akademiska meriter och hans
erfarenhet på området kommer att ge kommissionen ett ovärderligt stöd vid utarbetandet av dess beslut i
komplicerade ärenden på området för koncentrationer, och även i undersökningar av antitrustärenden och
fall av statligt stöd”, säger Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, om Lars-
Hendrik Röller.

17. Chefsekonomen för konkurrensområdet har tre huvuduppgifter:

— Rådgivning i ekonomiska och ekonometriska frågor vid tillämpningen av EU:s konkurrensregler.
Detta kan även innefatta hjälp vid utvecklandet av allmänna policyinstrument.

— Allmän rådgivning redan på ett tidigt stadium i enskilda konkurrensärenden.

— Detaljerad rådgivning i de viktigaste konkurrensärendena som berör komplicerade ekonomiska
frågor, särskilt sådana som kräver avancerade kvantitativa analyser.

18. Chefsekonomen skall även ansvara för att kontakterna med den akademiska världen upprätthålls
och organisera och leda möten för Academic Advisory Group for Competition Policy, en grupp av
ledande akademiker som arbetar inom områdena för industriell organisation och statligt stöd.

3.2 Förhörsombudens verksamhet

3.2.1 Det andra året med det nya mandatet

19. För att ytterligare stärka förhörsombudets roll i konkurrensförfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget och koncentrationsförordningen (4) antog kommissionen 2001 ett nytt beslut. Kommissionen
anger i ingressen till sitt beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för

¥4∂ Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer.
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förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (5) att för att garantera rätten att bli hörd skall genomförandet
av administrativa förfaranden anförtros en oavhängig person som har erfarenhet av konkurrensfrågor och
som har den integritet som krävs för att bidra till objektiviteten, öppenheten och effektiviteten i dessa
förfaranden (6). Detta var andra året då förhörsombuden (7) kunde dra nytta av det utökade ansvar och
oberoende som det nya mandatet ger dem. I detta deras första bidrag till årsrapporten vill förhörsombuden
ge en kort beskrivning av sina uppgifter.

3.2.2 Öppenhet för att garantera oberoende

20. För att garantera förhörsombudets oberoende skall utnämningen av denne och eventuella
motiverade beslut om att förflytta eller avskeda ombudet offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning (8). Förhörsombudet är direkt knutet till kommissionsledamoten med ansvar för konkurrens (9)
och tar inte emot några instruktioner från GD Konkurrens.

3.2.3 Förhörsombudet som garant  för ett rättvist förfarande

21. Förhörsombudets främsta uppgift är att se till att rätten att bli hörd iakttas, men ombudet kan
alltid ingripa om det föreskrivna förfarandet står på spel. I detta syfte kan ombudet kallas in för att lämna
synpunkter i alla skeden för att garantera att alla relevanta aspekter i ett enskilt ärende undersöks
grundligt och objektivt (10).

22. Förutom arbetet med de enskilda ärendena rådfrågas förhörsombuden ofta av GD Konkurrens (11)
i frågor som gäller rätt till försvar, och de deltar i diskussioner om många frågor rörande rättvisa
förfaranden.

3.2.4 Genomförandet av det muntliga hörandet

23. I enskilda konkurrensförfaranden är förhörsombudets traditionella funktion att organisera och
objektivt genomföra det muntliga hörandet (12). Det muntliga hörandet är ett forum som ger de
berörda företagen tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter för en bredare publik än den
tjänstemannagrupp som ansvarar för undersökningen. Faktum är att ett antal ärenden efter det
muntliga hörandet tagit en annan riktning än i meddelandet om invändningar. Det värde som tillskrivs
muntliga förhör framgår också av att de allra flesta företag under 2003 utnyttjade sin rätt att försvara
sin sak i ett muntligt hörande (13). Förhörsombudet bestämmer om någon annan part än mottagaren av

¥5∂ EGT L 162, 19.6.2001, s. 21, nedan kallat ”mandatet”.
¥6∂ Förhörsombudets mandat, skäl 1–3 i ingressen.
¥7∂ De två nuvarande förhörsombuden är Serge Durande och Karen Williams.
¥8∂ Artikel 2.1 i mandatet.
¥9∂ Artikel 2.2 i mandatet.
¥10∂ Enligt artikel 3.3 i mandatet kan förhörsombudet till den behörige kommissionsledamoten lämna synpunkter på alla

frågor som uppstår i samband med kommissionens konkurrensförfaranden. På detta sätt skall ombudet se till att då utkast
till kommissionens beslut utarbetas tas vederbörlig hänsyn till alla relevanta fakta, vare sig de är till de berörda parternas
fördel eller ej, inklusive de faktiska omständigheter som avser hur allvarlig överträdelsen är (artikel 5 i mandatet). Detta
förutsätter att förhörsombudet, i enlighet med artikel 3.2 i mandatet, får information av den direktör som ansvarar för
behandlingen av ärendet om hur förfarandet löper. 

¥11∂ I detta avseende är den franska yrkesbenämningen Conseiller Auditeur mer träffande för att beskriva tjänstens innehåll än
den engelska termen Hearing Officer.

¥12∂ Enligt artikel 12.2 i mandatet skall förhörsombudet ha hela ansvaret för att genomföra förhöret. Vid förberedelserna ber
förhörsombudet vanligtvis den ansvariga arbetsgruppen att ge en klar och uttömmande sammanfattning av alla parternas
argument som svar på kommissionens invändningar och svaren på dessa. 

¥13∂ Endast omkring en femtedel av dem som mottagit meddelanden om invändningar avstod från sin rätt till ett muntligt hörande.
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meddelandet om invändningar har tillräckligt intresse för att accepteras som berörd tredje man (14).
Dessutom kan nya handlingar endast läggas fram med tillstånd av förhörsombudet (15). Efter hörandet
skall förhörsombudet lämna en rapport till den behörige kommissionsledamoten om hörandet och de
slutsatser han dragit av detta när det gäller iakttagandet av rätten att bli hörd (16). Även om
synpunkterna i den s.k. delrapporten främst gäller procedurfrågor (17), kan de även handla om behov
av ytterligare upplysningar eller en rekommendation om att omformulera eller dra tillbaka vissa
invändningar (18).

3.2.5 Förlängning av tidsfrister  och begäran om sekretess

24. Förhörsombudet beslutar om förlängning av tidsfrister för att se till att parterna har tillräckligt
med tid för att på ett adekvat sätt uttrycka sina ståndpunkter beträffande både sakfrågorna och
procedurfrågorna i ärendet (19). Förhörsombudet beslutar också om beviljande av tillgång till
handlingarna genom att väga behovet av sekretess mot företagets rätt att få tillgång till alla uppgifter
som insamlats under förfarandet (20). På samma sätt beslutar förhörsombudet om utlämnande av
material som hävdas vara sekretessbelagt då ett kommissionsbeslut offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning. Då det föreligger en avsikt att lämna ut uppgifter som kan utgöra ett
företags affärshemligheter, skall det berörda företaget ges möjlighet att bestrida förhörsombudets
beslut inför förstainstansrätten (21). Det bör noteras att dessa formella beslut om utlämnande av
affärshemligheter, som fattas av förhörsombudet på kommissionens vägnar, endast i ett mycket litet
antal fall bestridits i domstolen (22).

¥14∂ Artikel 6 i mandatet.
¥15∂ Artikel 12.3 i mandatet. Det bör dock noteras att förhöret inte kan fungera som en ersättning för meddelandet om

invändningar. Om kommissionen för fram nya påståenden om överträdelser eller nya viktiga omständigheter, som skiljer
sig från dem som gavs i meddelandet om invändningar, skall den utfärda ett ytterligare meddelande om invändningar och
genomföra ett nytt hörande. 

¥16∂ Artikel 13.1 i mandatet. Ett exemplar av denna rapport skall lämnas till generaldirektören för generaldirektoratet för
konkurrens och till den ansvarige direktören.

¥17∂ Till exempel tillgång till handlingarna, tidsfristerna för att besvara meddelandet om invändningar samt själva
genomförandet av det muntliga hörandet.

¥18∂ I detta avseende måste delrapporten hållas isär från förhörsombudets slutrapport enligt artikel 15 i mandatet, som
uteslutande gäller iakttagandet av rätten att bli hörd och den därmed sammanhängande frågan om huruvida utkastet till
beslut endast behandlar invändningar om vilka av parterna som har fått tillfälle att yttra sig. Slutrapporten skall utarbetas
på grundval av utkastet till det beslut som skall lämnas till den rådgivande kommittén. Till skillnad från delrapporten skall
slutrapporten, tillsammans med beslutet, även lämnas till den som beslutet riktar sig till och offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

¥19∂ Artikel 10 i mandatet.
¥20∂ I sitt slutliga beslut kan kommissionen endast stödja sig på uppgifter som presenterats för företaget. Därför skall

förhörsombudet även beakta att genomförandet av konkurrenslagstiftningen kan påverkas av krav på sekretess från tredje
man på ett otillbörligt sätt. 

¥21∂ Detta förfarande fastställs i artikel 9 i mandatet. Det motsvarar det som beskrivs av EG-domstolen i mål 53/85, AKZO
Chemie BV och AKZO Chemie UK Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission, REG 1986, s. 1965.

¥22∂ I detta sammanhang behandlar förstainstansrätten just nu en intressant fråga. I målet Bank Austria Creditanstalt (T-198/03 R)
har man i ett aktuellt domstolsbeslut av den 7 november 2003 påpekat en tvetydighet i artikel 9.3 i mandatet och ifrågasatt
om förhörsombudet även skall besluta om huruvida delar av ett beslut av kommissionen inte skall offentliggöras enligt
artikel 21 i förordning nr 17 eftersom de inte tillhör beslutets ”huvudsakliga innehåll”.
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B — Tillämpning av artiklarna 81, 82 och 86

1. Artikel 81

1.1 Översikt över hur kartellbildningsbestämmelserna efterlevs

25. Under 2003 har kommissionen fortsatt den linje i kartellbekämpningen som grundlades under
de två föregående åren genom att utfärda ytterligare fem beslut riktade mot olagliga horisontella avtal,
som inbegriper 27 enskilda företag eller sammanslutningar. Det rör sig om följande ärenden: franskt
nötkött, sorbater, elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter, organiska peroxider och
industrirör av koppar.

26. De böter som ålades i dessa beslut uppgick till sammanlagt 404 miljoner euro, vilket innebär att
det totala beloppet av böter som ålagts på grund av allvarliga karteller sedan 2001 uppgår till mer än
3 200 miljoner euro. Under de tre senaste åren har kommissionen i genomsnitt utfärdat mer än åtta beslut
per år. Detta är en betydligt högre nivå än under hela perioden på 30 år före 2001, då det genomsnittliga
antalet beslut var ett och ett halvt per år. Med tanke på antalet pågående kartellundersökningar,
sammanlagt drygt 30, tycks tendensen från de tre senaste åren fortsätta.

27. Det totala bötesbelopp som ålades 2003, mer än 400 miljoner euro, motsvarade storleken av de
marknader där kartellerna verkade och storleken av de företag som begått överträdelserna. I
överensstämmelse med kommissionens praxis var storleken av böterna i varje enskilt fall nog för att
garantera en avskräckande effekt.

28. Till följd av inflödet av nya ärenden under andra halvåret 2002 och början av 2003, var GD
Konkurrens tvunget att överföra resurser från ett antal pågående undersökningar till dessa nya ärenden, i
vilka begäran om immunitet måste granskas och inspektioner organiseras. Under året genomförde
kommissionen kartellinspektioner i ärenden som omfattade inte mindre än 21 produkter eller tjänster.
(Det bör noteras att varje ärende/inspektion vanligtvis innebär besök vid flera olika företag.) Det är
värdefullt att genomföra inspektioner, inte endast för att upptäcka olagliga handlingar, utan även i sig,
eftersom företagen vanligtvis med en gång upphör med sina olagliga handlingar efter det att
kommissionen ingripit.

29. Det ändrade meddelandet om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden
(meddelandet om befrielse) som antogs 2002 (23) var en fortsatt viktig källa till nya ärenden. Det centrala
innehållet i 2002 års meddelande om befrielse är i korthet följande (24): För det första ges fullständig
immunitet mot böter till det företag som först träder fram. För det andra, för att berättiga till immunitet
skall det lämnade bevismaterialet vara tillräckligt för att inleda en inspektion. För det tredje tillåter
kommissionen hypotetiska ansökningar, där faktiska bevis måste lämnas först i en andra fas. För det
fjärde innebär beslutet om villkorad immunitet inom ett antal veckor att det anmälande företaget ges
fullständig förutsebarhet i det rättsliga förfarandet. För det femte är immunitet fortfarande möjlig på vissa
villkor även efter det att kommissionen har genomfört en inspektion, förutsatt att kommissionen inte
redan beviljat ett annat företag immunitet. För det sjätte, ifall immunitet redan beviljats eller om
kommissionen redan har tillräckliga bevis för att påvisa en överträdelse, kan den sänka böterna med
högst 50 % för företag som bidrar med tillräckligt mervärde till kommissionens undersökning. Sist men

¥23∂ Kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, EGT C 45, 19.2.2002, s. 3–5.
¥24∂ En mer utförlig beskrivning finns i den XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken (2002).
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inte minst underrättar kommissionen, för att öka säkerheten, det anmälande företaget om omfattningen av
den sänkning som skall genomföras senast vid samma tidpunkt som den utfärdar meddelandet om
invändningar.

30. Sedan det nya meddelandet om befrielse trädde i kraft i februari 2002 har kommissionen fått 34
ansökningar om immunitet i samband med åtminstone 30 olika uppgivna överträdelser. I 27 fall har
villkorlig immunitet beviljats. Nästan alla dessa fall har undersökts av kommissionen, främst genom
inspektioner. I de flesta av dessa fall förbereds för närvarande meddelanden om invändningar. Dessa
siffror, som nåtts efter mindre än två år, tyder på att det nya meddelandet om befrielse från 2002 kommer
att visa sig vara mycket verkningsfullt. Som jämförelse kan anges att fullständig immunitet enligt
meddelandet om befrielse från 1996 (25) hittills har beviljats i endast elva fall.

31. Uppgifter som ligger till grund för nya fall gäller inte endast ansökningar om immunitet.
Undersökningar av eventuellt olaglig samverkan mellan företag inleds även på kommissionens eget
initiativ på grundval av upplysningar som insamlats genom övervakning av fackpress och
branschdata, upplysningar som lämnas av angivare (vilka kan vara missnöjda nuvarande eller tidigare
anställda) eller inlämnande av klagomål (från konsumenter eller företagskunder och ibland t.o.m.
från konkurrenter).

32. Tidsfristen för undersökningarna påverkas i ett växande antal fall med internationella
dimensioner, alltmer av samarbete mellan antikartellorgan i olika delar av världen. Det bästa
exemplet på detta är ärendet beträffande värmestabilisatorer och slaghållfasthetsförbättrare, där
kommissionen och antitrustmyndigheterna i Förenta staterna, Japan och Kanada nära samordnade
sina undersökningar och i februari företog nästan samtidiga inspektioner eller andra
undersökningsåtgärder. Ett annat exempel är ärendet gällande industrirör av koppar som avgjordes i
december, där en stor del av underlaget för beslutet härrörde från inspektioner som samordnades med
antitrustmyndigheterna i Förenta staterna.

33. Bland de sakfrågor som kommit upp i kommissionens beslut om och undersökningar av
kartellbildningar finns tre aspekter som är värda att ta upp:

— För det första, kommissionens bötfällande av ett företag som inte var verksamt på den aktuella
marknaden. I ärendet organiska peroxider ålades det schweiziska konsultföretaget AC Treuhand
böter för sin roll i organiseringen och driften av en kartell. Bötesbeloppet var mycket litet eftersom
företeelsen var relativt ny, men kommissionen gjorde det klart i pressmeddelandet att den skulle
döma hårdare i framtida ärenden av detta slag.

— För det andra frågan om skyddet av kommunikationen mellan en klient och dennes juridiska ombud
(”legal privilege”), som uppstod vid vissa inspektioner under 2003, framför allt vid inspektioner som
gjordes i februari i ärendet gällande värmestabilisatorer och slaghållfasthetsförbättrare. Frågan om
kopiering av dokument vilka företagen ansåg omfattades av sekretesskydd (legal privilege) har förts
till förstainstansrätten (26).

¥25∂ I ärenden som avgjordes 2003 liksom i ett antal pågående undersökningar tillämpas meddelandet från 1996 eftersom
företagen hade ansökt om immunitet innan meddelandet från 2002 trädde i kraft. 

¥26∂ Förenade målen T-125/03 och T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd och Akcros Chemicals Ltd mot kommissionen.
Ordföranden för förstainstansrätten beslutade den 30 oktober 2003 att delvis avslå interimistiska åtgärder, men dessa mål
är ännu inte avgjorda.
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— För det tredje kommissionens åtgärder för att bevara integriteten i sin politik i fråga om befrielse
från böter mot bakgrund av de civilrättsliga förfarandena i Förenta staterna när det gäller
”upptäckt” (discovery). Till följd av reglerna i Förenta staterna om civilrättsligt förfarande
avseende ”öppen upptäckt” (open discovery) i mål där skadestånd krävs i domstolar i Förenta
staterna, kan upplysningar som företag frivilligt lämnat till antitrustmyndigheter bli
”upptäckbara” för motparten. Skriftliga inlägg från företag till kommissionen i samband med
ansökningar om immunitet eller nedsättning har i vissa fall av lägre domstolar i Förenta staterna
ansetts vara sådana upptäckbara dokument. På grund av de potentiella ekonomiska
konsekvenserna av sådana domstolsprocesser, som kan leda till en tredubbling av skadeståndet,
kan företagen bli motvilliga att lämna upplysningar till kommissionen, eller t.o.m. helt avstå från
att göra detta, vilket skulle begränsa effekterna av kommissionens politik när det gäller befrielse
från böter. Förutom att framträda i domstolar i Förenta staterna i egenskap av ”amicus curiae”,
eller på något annat sätt för att reservera användningen av dessa dokument till kommissionens
förfarande (27), började kommissionen se över sina egna förfaranden 2003. Kommissionen
fortsätter sin dialog med näringslivet och rättsväsendet för att ytterligare förbättra sina
förfaranden för att minimera risken för upptäckten av redogörelser från företagen.
Kommissionens arbete syftar enbart till att göra dess meddelande om immunitet mer
verkningsfullt och till att se till att de som ansöker om immunitet eller nedsättning inte
förfördelas i fråga om eventuella skadeståndsanspråk i jämförelse med företag som inte
samarbetar med kommissionen.

34. I fråga om den administrativa organisationen har, som resultat av en intern omorganisation i GD
Konkurrens, en viktig förändring skett i hanteringen av kartellundersökningar. 1998 inrättade
kommissionen en särskild kartellenhet som behandlade de flesta kartellärendena vid GD Konkurrens.
Efter en gradvis ökning av resurserna inrättades 2002 en andra kartellenhet. Under den tid som dessa
kartellenheter verkade, lyckades kommissionen – bl.a. till följd av nya förvaltningsförfaranden –
väsentligt minska tiden mellan inledning och avslutande av kartellärenden. Till följd av den interna
omorganisationen av GD Konkurrens inför ikraftträdandet av förordning (EG) nr 1/2003 har alla
antitrustenheter inom GD Konkurrens sedan juli 2003 ägnat alltmer arbete och resurser åt att upptäcka
och lagföra karteller inom sina ansvarsområden.

35. En sista punkt värd att nämna på området för kartellbekämpning är det femte internationella
seminariet för kartellbekämpning, som kommissionen stod värd för i oktober. Syftet med dessa
seminarier är att dela med sig av sakkunskap om undersökning, lagföring och bekämpande av karteller.
Seminariet samlade omkring 160 tjänstemän från konkurrensmyndigheter i mer än 35 länder. Även ett
antal internationella organisationer som ägnar sig åt konkurrensfrågor var representerade, t.ex. OECD.

¥27∂ För att se till att dess ståndpunkt tydligt kommer till uttryck har kommissionen framträtt genom att lämna in amicus
curiae-föredragningar inför ett antal domstolar i Förenta staterna. För det första framträdde kommissionen inför District
Court for the District of Columbia i Förenta staterna med anledning av den pågående vitaminprocessen. För det andra
framträdde den inför District Court for the District of Northern California med anledning av metioninprocessen. I detta
fall bekräftade domstolen i den slutliga domen kommissionens ståndpunkt att dokument från företag som lämnats till
kommissionen inom ramen för dess immunitetsprogram inte skall vara upptäckbara. För det tredje framträdde
kommissionen inför högsta domstolen i Förenta staterna i målet AMD mot Intel. Detta sistnämnda fall har, även om det
inte direkt berör frågan om upptäckbarhet, potentiella återverkningar på effektiviteten i EU:s immunitetsprogram och
därigenom på upptäckbarheten av dokument från företag.
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1.2 Kartellärenden

Franskt nötkött (28)

36. Den 2 april beslutade kommissionen att utdöma böter på sammanlagt 16,68 miljoner euro
till sex franska organisationer inom nötköttssektorn, varav fyra företrädde jordbrukare
(däribland Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, som är den största
jordbruksorganisationen i Frankrike) och två slakterier. Böterna är straffet för ett skriftligt avtal som
ingicks den 24 oktober 2001 och som förlängdes muntligt i slutet av november och början av
december 2001. Mot bakgrund av de sjunkande priserna på nötkött till följd av galna ko-sjukan
(BSE) syftade avtalet till att tillfälligt stoppa importen av nötkött och fastställa ett lägsta inköpspris
för vissa kategorier av nötkreatur.

37. Kommissionen ansåg att avtalet stred mot artikel 81 i EG-fördraget och att det inte omfattades av
ett undantag enligt artikel 2 i förordning nr 26 (29). Med tanke på den särskilda situationen på
nötköttsmarknaden beviljade kommissionen en betydande nedsättning av böterna. De olika parterna har
överklagat beslutet (30) till förstainstansrätten och begärt anstånd med betalningen av böterna.

Sorbater (31)

38. Den 1 oktober ålade kommissionen Hoechst AG (Tyskland), Daicel Chemical Industries Ltd
(Japan), Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Japan) och Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd
(Japan) böter till ett belopp av 99,0 miljoner euro, 16,6 miljoner euro, 12,3 miljoner euro respektive
10,5 miljoner euro för att de deltagit i en kartell för fastställande av priser och uppdelning av marknader
inom sorbatsektorn tillsammans med Chisso Corporation (Japan). Sorbater är kemiska
konserveringsmedel som används för att hämma eller förhindra tillväxt av mikroorganismer. De används
främst inom livsmedels- och dryckesindustrin. Efter en undersökning som inleddes 1998 ansåg
kommissionen att dessa företag under åren 1979–1996 deltagit i en global kartell. Hoechst AG straffades
för upprepad överträdelse, som är en försvårande omständighet. Beträffande meddelandet om befrielse är
det viktigt att notera att Chisso Corporation (Japan) beviljades fullständig immunitet mot böter, eftersom
detta företag var det första som lämnade avgörande bevismaterial om kartellens verksamhet.

Elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter (32)

39. Den 3 december beslutade kommissionen om ett bötesbelopp på sammanlagt 101,44 miljoner
euro som skulle åläggas C. Conradty Nürnberg GmbH (1,06 miljoner euro), Hoffmann & Co.
Elektrokohle AG (2,82 miljoner euro), Le Carbone Lorraine SA (43,05 miljoner euro), Schunk GmbH
och Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (solidariskt 30,87 miljoner euro) och SGL Carbon AG
(23,64 miljoner euro) för att ha deltagit i en pris- och marknadsfördelningskartell på marknaden i EES
för elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter. Kartellen verkade från oktober 1998 till
december 1999. Morgan Crucible Company plc beviljades immunitet mot böter, eftersom det var det
första företaget som anmälde kartellen.

¥28∂ Ärende COMP/F3/38.279, EUT L 209, 19.8.2003.
¥29∂ Rådets förordning nr 26 av den 4 april 1962 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med

jordbruksvaror, Svensk specialutgåva, omr. 4, vol. 1, s. 3.
¥30∂ Mål T-217/03, mål T-245/03 och mål T-252/03.
¥31∂ Ärende COMP/E1/37.370.
¥32∂ Ärende COMP/E2/38.359.
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Organiska peroxider (33)

40. Den 10 december ålade kommissionen Atofina SA, Peroxid Chemie GmbH & Co. KG, Degussa
UK Holdings Ltd och Peroxid Chemie GmbH & Co. KG (Tyskland) solidariskt och Peroxidos Organicos
SA böter på 43,47 miljoner euro, 8,83 miljoner euro, 16,73 miljoner euro respektive 0,5 miljoner euro
och AC Treuhand AG (Schweiz) böter på 1 000 euro. Akzo (Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo
Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals International BV) beviljades befrielse från böter efter att som första
företag ha anmält kartellen. Efter en undersökning som inleddes 2000 fann kommissionen att dessa
företag under åren 1971–1999 (en del företag under kortare perioder) deltagit i en kartell för organiska
peroxider som omfattat hela EES (34).

41. I fråga om böterna är det viktigt att notera att kommissionen fann att konsultföretaget AC
Treuhand brutit mot EU:s lagstiftning genom att delta i organiseringen av kartellen, men bötesbeloppet
för detta företag är begränsat på grund av att tillvägagångssättet är relativt nytt. Tre av de företag som
beslutet riktade sig till, Peroxid Chemie, Atofina och Degussa UK Holdings, ådrog sig förhöjda böter,
eftersom de tidigare deltagit i andra karteller.

Industrirör av koppar (35)

42. Den 16 december ålade kommissionen de ledande europeiska tillverkarna av kopparrör, KM
Europa Metal AG (tillsammans med dess helägda dotterföretag Europa Metalli SpA och Tréfimétaux
SA), Wieland Werke AG och Outokumpu Oyj (tillsammans med dess helägda dotterföretag
Outokumpu Copper Products Oy), böter för att ha överträtt EU:s konkurrensregler. Genom en
undersökning som påbörjades 2001 fann kommissionen att företagen i fråga från 1988 till början av
2001 hade konspirerat för att fastställa priser på och dela upp marknaderna för industriella kopparrör i
LWC-form inom ramen för det i Schweiz baserade Cuproclima Quality Association för ACR-rör (rör
för luftkonditionering och kylning).

43. Alla de företag som beslutet riktade sig till samarbetade med kommissionen i dess
undersökning i enlighet med meddelandet om befrielse från 1996. För detta samarbete beviljade
kommissionen Outokumpu en nedsättning av böterna med 50 %, KME-koncernen med 30 % och
Wieland Werke med 20 %. Det högsta bötesbeloppet ålades företagen i KME-koncernen, totalt
39,81 miljoner euro, medan Wieland Werke ålades böter på 20,79 miljoner euro. Outokumpu
belönades på grund av den förmildrande omständigheten att företagets samarbete gick utöver
meddelandet om befrielse från 1996 i och med att det var det första företaget som avslöjade kartellens
hela varaktighet, som faktiskt sträckte sig över mer än tolv år. Å andra sidan bestraffades Outokumpu
på grund av den försvårande omständigheten bestående av upprepad överträdelse: företaget var 1990
mottagare av ett annat beslut från kommissionen om en kartell inom sektorn för rostfritt stål. Det
slutliga bötesbeloppet för Outokumpu uppgick till 18,13 miljoner euro, och det totala beloppet för alla
företagen i detta ärende uppgick till 78,73 miljoner euro.

¥33∂ Ärende COMP/E2/37.857.
¥34∂ Organiska peroxider är organiska kemiska produkter med dubbelsyrebindning som används för tillverkning av plast och

gummi.
¥35∂ Ärende COMP/E1/38.240.
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1.3 Domstolsärenden

Aminosyror (36)

44. I domarna i aminosyremålen (37) förkastade förstainstansrätten de sökandes argument att
kommissionen måste fastställa bötesbeloppet med beaktande av böter som redan ålagts i andra
jurisdiktioner. De sökande hävdade att kommissionen brutit mot förbudet mot dubbla påföljder och
underlåtit att ta hänsyn till den avskräckande effekten av tidigare böter. Förstainstansrätten konstaterade
att det för närvarande inte finns något i folkrätten som hindrar olika staters myndigheter eller domstolar
att lagföra eller bestraffa en person på grund av samma omständigheter.

45. Förstainstansrätten slog även fast principen att lämnande av upplysningar, som inte kan anses
utgöra samarbete i den mening som avses i meddelandet om befrielse, men som ändå hjälper
kommissionen i dess undersökning, är effektivt samarbete utanför tillämpningsområdet för meddelandet
(i den mening som avses i punkt 3, sjätte strecksatsen i riktlinjerna). Sådana upplysningar berättigar till
en större nedsättning av böterna till följd av förmildrande omständigheter.

46. Rätten fastslog även att procentsatser som fastställts för att beakta försvårande eller förmildrande
omständigheter skall tillämpas på böternas grundbelopp, vilket fastställts utifrån överträdelsens allvar
och varaktighet.

Grekiska färjor (38)

47. År 1992, efter att en passagerare klagat på att priserna på de olika färjor som trafikerade mellan
Grekland och Italien låg väldigt nära varandra, inledde kommissionen en undersökning av den
verksamhet som bedrevs av ett antal företag som tillhandahöll passagerar- och godstransporttjänster på
flera rutter mellan Grekland och Italien. 1998 fastställde kommissionen genom ett beslut att sju av dessa
företag hade överträtt EU:s konkurrensregler genom avtal och förfaranden för fastställande av avgifter.
De ålades böter på sammanlagt omkring 9 miljoner euro.

48. Förstainstansrätten bekräftade genom sina beslut i december 2003 själva innehållet i
kommissionens beslut och de ursprungliga beloppen för alla böter utom för två företag som fick sina
böter nedsatta.

49. I själva sakfrågan bekräftade förstainstansrätten särskilt att under vissa omständigheter är det
lagligt att genomföra en inspektion hos en agent som är en separat juridisk person även om beslutet om
inspektionen endast riktas till huvudmannen. Förstainstansrätten bekräftade också att de åtgärder som
vidtas av en agent som är en separat juridisk person kan tillskrivas huvudmannen om de två företagen
utgjorde en och samma ekonomiska enhet eller ett företag enligt artikel 81 i EG-fördraget. Vad gäller
myndigheternas roll godtog förstainstansrätten att företagen, också inom hårt reglerade sektorer där
myndigheterna rekommenderar en viss prispolitik, t.ex. sjötransporterna i fråga, förblir ansvariga för
sitt deltagande i en priskartell så länge som myndigheterna inte utsätter dem för ett oemotståndligt
tryck som tvingar dem att ingå prisavtal. Förstainstansrätten bekräftade vidare kommissionens

¥36∂ Målen T-220/00, T-223/00, T-224/00 och T-230/00.
¥37∂ Mål T-224/00.
¥38∂ Ärende COMP/D-2/34.466, kommissionens beslut 1999/271/EG av den 9 december 1998 enligt artikel 81 i EG-

fördraget, EGT L 109, 27.4.1999, s. 24, förstainstansrättens domar av den 11 december 2003 i målen T-56/99 Marlines mot
kommissionen, T-59/99 Ventouris Group mot kommissionen, T-61/99 Adriatica mot kommissionen, T-65/99 Strintzis mot
kommissionen och T-66/99 Minoan mot kommissionen.
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nuvarande metod att beräkna böter inklusive bedömningen av försvårande och förmildrande
omständigheter. Förstainstansrätten nedsatte dock de böter som ålagts Adriatica och Ventouris, två
medelstora företag, eftersom de endast var verksamma på de s.k. sydliga rutterna (Bari, Brindisi) och
eftersom de spelade en underordnad roll i kartellen.

1.4 Övriga ärenden

Flygbolagsalliansen BA/SN (39)

50. Den 25 juli 2002 anmälde British Airways (BA) och SN Brussels Airlines (SN) till
kommissionen ett antal samarbetsavtal enligt förordning (EEG) nr 3975/87 (40) som innebar att de kunde
samarbeta genom sina respektive linjenät när det gäller prissättning, flygscheman och kapacitet. Parterna
begärde undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. Fristen på 90 dagar löpte ut den 10 mars 2003 utan
att kommissionen framfört allvarliga tvivel.

51. Kommissionens analys visade att parternas nät i hög grad kompletterar varandra och att deras
nätsamarbete kommer att gynna konsumenterna. Närmare bestämt kommer avtalet att ge SN:s
passagerare tillgång till ett långdistansnät, medan BA:s passagerare gynnas av smidigare tillgång till SN:s
destinationer i Afrika.

52. För att se till att alliansen inte leder till att konkurrensen begränsas på vissa berörda
marknader, granskade kommissionen noga effekten av alliansen på överlappande linjer, särskilt
linjerna Bryssel–London och Bryssel–Manchester.

53. Beträffande linjen Bryssel–London drog kommissionen slutsatsen att alliansen inte kommer att
avskaffa konkurrensen, eftersom BA och SN fortsättningsvis kommer att ha två starka konkurrenter, Bmi
och Eurostar. Bryssel–Manchester var den linje där alliansen skulle få de mest konkurrensbegränsande
effekterna, eftersom parternas sammanlagda marknadsandel på denna linje var nästan 100 %. Dessutom
finns det kapacitetsbegränsningar vid Bryssels nationella flygplats under högtrafik, vilket skulle kunna
göra det svårare för nya aktörer att gå in på denna marknad. För att undanröja de farhågor kommissionen
gett uttryck för under den preliminära granskningen, åtog sig lufttrafikföretagen att avstå från tillräckligt
många ankomst- och avgångstider vid Bryssels nationella flygplats för att en ny aktör på marknaden
skulle kunna ha tre dagliga flygningar till Manchester, om dessa tider inte skulle kunna fås genom det
normala förfarandet för fördelning av ankomst- och avgångstider.

ARA, ARGEV, ARO (41)

54. Den 16 oktober antog kommissionen ett positivt beslut om ARA-systemet för återvinning av
förpackningar i Österrike. Genom beslutet ges besked om icke-ingripande enligt artikel 81.1 i EG-
fördraget för alla de anmälda avtalen utom för det avtal som ingåtts mellan ARA-systemet och dess

¥39∂ Ärende COMP/D2/38.477.
¥40∂ Rådets förordning (EEG) nr 3975/87 (EGT L 374, 31.12.1987, s. 1) om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna

på företag inom luftfartssektorn, senast ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 1284/91 av den 14 maj 1991 (EGT
L 122, 17.5.1991, s. 2) och rådets förordning (EEG) nr 2410/92 av den 23 juli 1992 (EGT L 240, 24.8.1992, s. 18). I
denna förordning anges att anmälda avtal automatiskt undantas för en tidsperiod på högst sex år om kommissionen inte
inom 90 dagar fr.o.m. dagen för kommissionens offentliggörande av en sammanfattning av avtalet i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning framför några invändningar. I det aktuella fallet offentliggjordes sammanfattningen i
EGT C 306, 10.12.2002.

¥41∂ Ärendena COMP/D3/35470 och COMP/D3/35473.
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insamlings- och sorteringsföretag. Detta avtal undantas enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. För att se till
att konkurrenterna till ARA-systemet har fri och obehindrad tillgång till infrastrukturen för insamling är
undantaget förenat med villkor.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) är det enda företag som har ett heltäckande system för
returnering av förpackningar från hushåll och företag i Österrike. ARA beviljar licenser för användning
av märket ”Der grüne Punkt” och övertar de skyldigheter de företag har som omfattas av den österrikiska
förpackningsförordningen. Så kallade branschföreningar för återvinning (BRG, bl.a. ARGEV med ansvar
för insamling och sortering av plastförpackningar och ARO med ansvar för pappersförpackningar)
samarbetar med ARA för att organisera insamlingen och återvinningen av förpackningsavfallet.
Tillsammans med ARA bildar de ARA-systemet. Den faktiska insamlingen, sorteringen och
återvinningen sköts av företag som erbjuder branschföreningarna sina tjänster.

56. Beslutet om ARA-systemet i Österrike är en tillämpning och vidareutveckling av kommissionens
övergripande policy på området för miljövänliga system för returnering av förpackningar, som
grundlades i 2001 års beslut om DSD i Tyskland respektive Eco-Emballages i Frankrike (42). Beslutet
syftar särskilt till att garantera att ARA-systemet inte ålägger oberättigade ensamrättsklausuler eller
andra oberättigade hinder i avtalen med dess partners, vilka skulle kunna hindra konkurrenter från att
komma in på marknaden. Till följd av kommissionens ingripande gjorde ARA-systemet betydande
åtaganden beträffande användningen av ”Der grüne Punkt” och varaktigheten av avtalen med insamlings-
och sorteringsföretag.

57. ARA uppbär inga licensavgifter för förpackningar som inte ingår i systemet men är försedda
med märket ”Der grüne Punkt”. Bestämmelsen om licensavgiften överensstämmer därför med
principen ”ingen tjänst, ingen avgift”. Vidare har ARA gjort ett åtagande om att tillåta användningen
av märket ”Der grüne Punkt” på alla förpackningar som släpps ut på marknaden i Österrike, även om
tillverkarna och importörerna (delvis) anlitar konkurrenter till ARA. Detta är viktigt för företag som
säljer sina produkter i medlemsstater där märkning med den gröna punkten är obligatorisk, eftersom
de kan släppa ut sina produkter på den österrikiska marknaden utan att behöva ha två
förpackningslinjer.

58. Enligt avtalen med insamlings- och sorteringsföretag skall det finnas endast ett insamlings- och
sorteringsföretag per region och material. Avtalsförhållandet kan sägas upp efter tre år och ARA-
systemet har åtagit sig att senast inom fem år sluta nya avtal genom ett transparent och objektivt
förfarande som medger konkurrens. En löptid på tre till fem år för dessa avtal med en klausul om
ensamrätt kan godtas för att ge återvinningsföretag möjlighet att återfå de investeringar som krävs för att
bygga upp infrastrukturen för insamlingen.

59. Men de särskilda förhållanden som råder på utbudssidan på marknaden för insamling och
sortering av förpackningsavfall från hushåll gör det omöjligt eller ekonomiskt olönsamt att inrätta
ytterligare en parallell infrastruktur för insamling. Därför var det nödvändigt att förena beslutet om
undantag med vissa villkor, enligt vilka ARGEV inte får förhindra insamlings- och sorteringsföretagen
att öppna sin infrastruktur för konkurrenter till ARA-systemet.

¥42∂ DSD: Kommissionens beslut av den 20 april 2001 (EGT L 166, 21.6.2001 s. 1) och av den 17 september 2001 (EGT
L 319, 4.12.2001, s. 1). Eco Emballages: kommissionens beslut av den 15 juni 2001 (EGT L 233, 31.8.2001, s. 37).
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Avtal om delade nät i Förenade kungariket och Tyskland (43)

60. Den 30 april och 16 juli antog kommissionen två beslut om undantag, i vilka fastställs i vilken
utsträckning mobiloperatörer kan samarbeta genom att dela nät. I februari 2002 anmälde T-Mobile och
mmO2 två avtal om samarbete mellan parterna genom delande av nät vid utbyggnaden av deras
mobilkommunikationsnät av tredje generationen (3G) i Förenade kungariket och Tyskland.

61. Man konstaterade att mobiloperatörers gemensamma utnyttjande av nät inte begränsar
konkurrensen om samarbetet endast omfattar nätets grundläggande delar eller om parterna behåller
kontrollen över sina respektive stamnät. Delad användning av anläggningar ansågs även fördelaktig av
miljö- och hälsoskäl.

62. I beslutet konstateras att nationell roaming mellan mobiloperatörer begränsar konkurrensen på
återförsäljarnivå med potentiellt skadliga effekter i senare försäljningsled på detaljhandelsmarknaden.
Men nationell roaming innebär att operatörerna kan erbjuda tjänster med bättre täckning, kvalitet och
överföringshastighet samt snabbare utbyggnad av näten och tillhandahållande av tjänster. I de två
besluten beviljade kommissionen undantag för nationell roaming i landsbygdsområden t.o.m. den
31 december 2008, medan nationell roaming i stadsområden skall avvecklas till den 31 december 2008
enligt en strikt tidtabell.

Yamaha (44)

63. Den 16 juli antog kommissionen ett beslut (45) om att böter på 2,56 miljoner euro skulle åläggas
Yamaha Corporation Japan, Yamaha Europa GmbH, Yamaha Musica Italia SpA, Yamaha Musique France
SA och Yamaha Scandinavia AB för begränsning av handeln och avtal om prisbindning. Yamaha är
marknadsledare på de flesta relevanta marknader för musikinstrument i Europa.

64. Företagets europeiska dotterföretag och deras officiella återförsäljare har genomfört olika avtal
och/eller samordnade förfaranden för att begränsa konkurrensen i olika EU-medlemsstater och
avtalsslutande parter i EES (Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Nederländerna, Tyskland och
Österrike) i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget och 53.1 i EES-avtalet. De aktuella
åtgärderna, som till största delen reglerades i distributionsavtalen, bestod av regionala begränsningar
(främst i form av förbud mot leveranser mellan återförsäljare inom det selektiva distributionsnätet) och
begränsningar av återförsäljarnas rätt att bestämma sina återförsäljningspriser.       

¥43∂ Ärende COMP/C1/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited – UK Network Sharing Agreement, EUT L 200
7.8.2003 och pressmeddelande IP/03/589 av den 30 april 2003, ärende COMP/C-1/38.369, T-Mobile Deutschland/O2
Germany – Network Sharing Rahmenvertrag, pressmeddelande IP/03/1026 av den 16 juli 2003.

¥44∂ Ärende COMP/F1/37.975.
¥45∂ Kommissionens beslut av den 16 juli 2003, pressmeddelande IP/03/1028 av den 16 juli 2003.
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Faktaruta 2: Konkurrens och TV-sändningar av internationella 
toppidrottsevenemang — fastställande av grundreglerna: beslutet om 
UEFA Champions League (1)

Ett begränsat antal sportevenemang – särskilt fotboll – är tillsammans med premiärer på
succéfilmer det sändningsinnehåll som avgör TV-bolagens möjligheter att locka till sig annonsörer
och abonnenter – de främsta intäktskällorna för kommersiella gratis- och betal-TV-operatörer.
Exklusiv tillgång till merparten av sådana program ger ett etablerat TV-bolag en ställning på
marknaden som gör det svårt för nya konkurrerande TV-bolag att nå framgång på marknaden.

Konkurrensproblem på marknaderna för rättigheter till sportprogram är ofta följden av
gemensamma försäljningsarrangemang och avtal om ensamrätt med bred täckning och/eller lång
löptid. Att främja en effektiv konkurrens om sändningsrättigheterna för sportevenemang skulle
sannolikt förbättra konkurrensen på TV-marknaden och ge tittarna tillgång till ett brett utbud av
TV-tjänster av hög kvalitet som är rimligt prissatta, innovativa och varierande. Kommissionen
försöker därför se till att TV-rättigheter regelbundet bjuds ut på marknaden på ett sätt som ger
potentiella budgivare en reell chans att förvärva dessa rättigheter.

Det är sannolikt att de nya marknaderna för Internet och mobila media kommer att utvecklas på
samma sätt som betal-TV-marknaden, dvs. att sportprogram blir en av de faktorer som driver på
utvecklingen av dessa tjänster. För närvarande har dock rättighetsinnehavarna en tendens att hålla
tillbaka utnyttjandet av de nya mediarättigheterna eftersom de är rädda för att de skall minska
värdet av TV-rättigheterna. Kommissionen kan inte godta konkurrensbegränsande avtal som leder
till att dessa rättigheter inte utnyttjas.

Kommissionens beslut av den 23 juli i ärendet UEFA Champions League är ett exempel på hur
man kan ha en gemensam försäljning av medierättigheter med ensamrätt, samtidigt som man
gynnar konsumenterna och undviker onödiga begränsningar av konkurrensen i form av
begränsningar av utbudet och priskonkurrensen.

Det gemensamma försäljningsarrangemang som UEFA hade före kommissionens ingripande
belyser dessa punkter. UEFA sålde alla TV-rättigheter i ett paket till ett enda TV-bolag med
ensamrätt under fyra år i varje medlemsstat. Många av dessa rättigheter utnyttjades inte, eftersom
endast en eller två matcher av 16 möjliga direktsändes. Inga nya medierättigheter utnyttjades och
fotbollsklubbarna kunde inte enskilt dra nytta av några medierättigheter.

Denna situation skadade konkurrensen på marknaden för förvärv av rättigheter till TV-sändningar
av regelbundna (i motsats till periodiska) fotbollsevenemang – en marknad där UEFA Champions
League står för cirka 20 % i genomsnitt i EU.

Kommissionen inser dock att ett gemensamt försäljningsarrangemang ger möjlighet att förbättra
produktionen och distributionen till förmån för fotbollsklubbar, TV-bolag och tittare. Genom ett
sådant arrangemang skapas ett enda försäljningsställe för en färdigt paketerad varumärkesprodukt
på marknaden för mediainnehåll. 

(1) Undantagsbeslut med villkor/skyldigheter av den 23 juli 2003 i ärende COMP/C2/37.398, pressmeddelande
IP/03/1105 av den 24 juli 2003.
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Philips/Sony (46)

65. Den 25 juli godkände kommissionen genom en administrativ skrivelse en anmälan från Sony och
Philips av dessa företags bilaterala avtal om ett gemensamt globalt licensieringsprogram för cd-skivor
och 2003 års version av ett standardlicensavtal som Philips ämnar erbjuda tredje part på grundval av
giltiga patent som Philips och Sony har och sådana som grundar sig på dessa företags gemensamma
uppfinningar inom cd-tekniken.

66. Kommissionen konstaterade att avtalen om ett gemensamt globalt licensieringsprogram för
cd-skivor omfattades av förordningen om gruppundantag för vissa grupper av avtal om tekniköverföring.
Även om avtal mellan medlemmar i en patentpool normalt är undantagna från denna förordning, täcker
artikel 5.2 2 i förordningen patentpooler som skapats av endast två parter utan några territoriella
begränsningar i EES.

Det kan leda till väsentligt lägre transaktionskostnader. Självklart bör ett gemensamt
försäljningsarrangemang inte innehålla några konkurrensbegränsningar som inte är nödvändiga för
att uppnå dessa effektivitetsvinster och fördelar för konsumenterna.

Kommissionen anser att detta har uppnåtts genom det nya gemensamma försäljningsarrangemang
som UEFA – efter intensiva förhandlingar – anmälde 2002. Enligt dessa avtal kommer alla
medierättigheter att säljas genom ett anbudsförfarande i 14 olika paket med löptider på högst tre år.
Dessutom förlorar UEFA sin exklusiva rätt att sälja alla TV-rättigheter som inte sålts före ett
bestämt datum. UEFA och de enskilda klubbarna kommer att parallellt med varandra utnyttja vissa
rättigheter till direktsändning och senare sändning i TV, arkivrättigheter och sist men inte minst
rättigheter för de nya medierna. Detta ger en bredare och mer varierande täckning av
konkurrensfältet. Förutom att UEFA tillhandahåller ett brett utbud av fotbollsserieprodukter, kan
fotbollsklubbarna nu på sina webbplatser, som mobila tjänster, på dvd-skivor och liknande erbjuda
helt nya klubbrelaterade produkter där tyngdpunkten läggs på de enskilda klubbarnas spel i UEFA
Champions League.

Kommissionens ingripande har lett till en framgångsrik öppning av marknaden. Jämfört med läget
före ingripandet kommer dubbelt så många TV-bolag att sända UEFA Champions League. Den
nya ordningen har skapat ny konkurrens på mediemarknaderna där TV-bolag och nya
medieoperatörer konkurrerar om att erbjuda konsumenterna sina produkter.

Utifrån de principer som fastställdes i fallet med UEFA Champions League håller kommissionen
också på att undersöka vissa nationella ligors gemensamma försäljning av fotbollsevenemang. Här
har dock aktörerna en betydligt starkare ställning på respektive marknad och riskerna för
utestängning är i motsvarande grad större. Kommissionen kommer att ägna särskild
uppmärksamhet åt granskningen av dessa aspekter. 

¥46∂ Ärendena COMP/C3/37.228, Ingman Disc och VDC mot Philips och Sony, COMP/C3/37.561, Pollydisc mot Philips och
Sony, COMP/C3/37.707, Broadcrest m.fl. mot Philips och Sony och COMP/C3/38.787, Philips och Sony: anmälan av
standardlicensavtalet.
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67. Dessutom visade det sig att 2003 års version av standardlicensavtalet inte påtagligt begränsar
konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget, särskilt som endast viktiga patent nu
licensieras enligt denna version. Dessutom kan licenstagarna välja att förvärva den gemensamma
licensen eller individuella licenser från Philips eller Sony och själva avgöra om de skall använda dem
med eller utan standardspecifikationerna. Bestämmelsen om skyldigheter att ställa förbättringar till
licensgivarens förfogande (grant-back) gäller endast patent som är av betydelse för den eller de typer av
cd-skivor som licenstagaren väljer.

Reims II (47)

68. Den 23 oktober beslutade kommissionen om en förlängning på fem år av undantaget för Reims II-
avtalet (48). Detta avtal gäller de ersättningar, de s.k. terminalavgifterna, som parterna betalar varandra för
leveranser av gränsöverskridande post, dvs. post som sänds från ett land till ett annat. I dag har 17
offentliga postoperatörer, bland dem alla offentliga operatörer i EU:s medlemsstater utom Nederländerna
och de offentliga operatörerna i Norge, Island och Schweiz, undertecknat Reims II-avtalet.

69. Den 18 juni 2001 anmälde parterna på nytt avtalet, som kommissionen redan 1999 undantagit
t.o.m. den 31 december 2001, och begärde att det tidigare undantaget skulle förnyas. Kommissionen fann
att avtalet begränsar konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1, på grund av att det begränsar
parternas frihet att avtala om andra terminalavgifter än de som fastställs i avtalet.

70. Men med tanke på de fördelar som konstaterades redan i beslutet om undantag från 1999, särskilt
bättre kvalitet på leveranserna av gränsöverskridande post, beslutade kommissionen att undanta avtalet
för ytterligare en period på fem år. Beslutet är förenat med nya stränga villkor beträffande dels privata
postoperatörers tillgång utan diskriminering till leveransvillkor enligt Reims II-avtalet, dels
tillhandahållande av lågprisalternativ till terminalavgifterna.

2. Artiklarna 82 och 86

2.1 Artikel 82-ärenden

Deutsche Telekom (49)

71. Den 21 maj antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 i EG-fördraget om Deutsche
Telekoms (DT) prisstrategi för anslutning till lokala nät i det fasta telenätet och ålade företaget böter
på 12,6 miljoner euro (50). I sitt beslut konstaterade kommissionen att DT tillämpade en strategi för att
pressa nya aktörers vinstmarginaler genom att ta ut avgifter av dem för tillgång till det lokala nätet som
antingen var högre än eller låg alltför nära de avgifter de enskilda abonnenterna måste betala för sina
anslutningar. Detta avskräcker nya företag från att gå in på marknaden och minskar både
slutanvändarnas möjligheter att välja leverantörer av teletjänster och priskonkurrensen. Kommissionen
inledde sin undersökning 1999 efter klagomål från 15 nya aktörer på den tyska marknaden för fast
telefoni.

¥47∂ Ärende COMP/C1/38.170, EUT L 56, 24.2.2004, s. 76.
¥48∂ Pressmeddelande IP/03/1438 av den 23 oktober 2003.
¥49∂ Ärende COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579, EUT L 263, 14.10.2003, s. 9.
¥50∂ Pressmeddelande IP/03/717 av den 21 maj 2003.
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72. Kommissionen konstaterade att ett missbruk pågick i form av pressade marginaler, i och med
att skillnaden mellan DT:s grossist- och slutkundspriser antingen var negativ eller marginellt positiv,
men otillräcklig för att täcka DT:s produktspecifika kostnader för att tillhandahålla sina egna tjänster
till slutkunderna. På grund av den otillräckliga skillnaden mellan grossist- och slutkundspriserna
fanns det alltsedan lokalnäten öppnades för konkurrens i Tyskland och ännu vid tiden för beslutet
inget utrymme för nya aktörer att konkurrera med DT om tillgång till det fasta telenätet för
slutanvändare.

73. Kommissionen ansåg att DT kunde ha undvikit denna situation, i första hand genom att höja
priserna för slutkunder på analoga anslutningar och ISDN- och ADSL-anslutningar inom ramen för det
tyska s.k. price cap-systemet. Under det ursprungliga price cap-systemet 1998–2001 kunde DT ha
undvikit de pressade marginalerna genom att omstrukturera sina avgifter för slutkunder. Höjningarna av
anslutningsavgifterna kunde ha kompenserats genom sänkta samtalsavgifter. Från och med 2002 kunde
DT åtminstone ha minskat de pressade marginalerna genom att höja avgifterna för ADSL-anslutningar.
Man kan därför dra slutsatsen att DT:s pressade marginaler inte motiverades av beslut av den tyska
regleringsmyndigheten för telekommunikationer.

Wanadoo Interactive (51)

74. Den 16 juli antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 om Wanadoos prisstrategi för sina
ADSL-tjänster (52). Kommissionen konstaterade att Wanadoo, som vid den tidpunkten till 72 % ägdes av
France Télécom, från mars 2001 till oktober 2002 ägnat sig åt underprissättning och ålade därför
företaget böter på 10,35 miljoner euro.

75. ADSL är den främsta tekniken i Frankrike för att tillhandahålla småföretag och hemmakontor
tillgång till Internet med hög hastighet. Tekniken gör det möjligt att erbjuda bredbandstjänster genom den
traditionella telefonanslutningen. Under den period som beslutet gäller stod den etablerade operatören,
France Télécom, för nästan alla ADSL-anslutningar i Frankrike. De första bredbandstjänsterna kom ut på
marknaden 1998, men först i slutet av 1999 började marknaden utvecklas i större omfattning. Eftersom
marknadsföringen i stor skala av Wanadoos ADSL-tjänster inleddes först i mars 2001, ansåg
kommissionen att missbruket började först vid denna tid.

76. Kommissionen fann att Wanadoo från slutet av 1999 till oktober 2002 saluförde sina ADSL-
tjänster till priser som låg under deras genomsnittliga totalkostnader. Till augusti 2001 låg de priser som
Wanadoo tog ut klart under de genomsnittliga rörliga kostnaderna. Under den följande perioden låg
priserna ungefär i nivå med de genomsnittliga rörliga kostnaderna, men betydligt under de
genomsnittliga totalkostnaderna. Till följd av denna praxis drogs Wanadoo med betydande förluster ända
till slutet av 2002. Att inom en viss tid återta sådana inledande förluster var ett troligt scenario, även om
Wanadoos underprissättning kan ha haft en annan grund. Av handlingar som påträffades under en
inspektion i Wanadoos affärslokaler drog kommissionen även slutsatsen att Wanadoo hade för avsikt att
lägga beslag på den strategiska marknaden för höghastighetsinternet (53).

¥51∂ Ärende COMP/C1/38.233.
¥52∂ Pressmeddelande IP/03/1025 av den 16 juli 2003.
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IMS Health (54)

77. I sektorn för informationstjänster beslutade kommissionen att upphäva ett beslut om
interimsåtgärder från 2001 (55). Samtidigt beordrade kommissionen genom interimsåtgärder IMS Health,
ett världsledande företag inom insamling av uppgifter om läkemedelsförsäljning och ordinationer, att
licensiera sin ”1860-blockstruktur” (56) för datainsamling till sina konkurrenter på marknaden
för datatjänster för regionala läkemedelsförsäljningsuppgifter i Tyskland. I gengäld hade IMS rätt till
royaltys. Detta beslut upphävdes av ordföranden i förstainstansrätten (57). I en dom av den
17 september 2002 tillät en tysk domstol (58) NDC Health, IMS:s främsta konkurrent på den tyska
marknaden, att erbjuda en datastruktur som uppfyller kundernas behov. Trots att domstolen erkände att
IMS Healths 1860-blockstruktur skyddades av den nationella upphovsrätten, ansåg den att tredje part inte

¥53∂ Wanadoo har väckt talan inför förstainstansrätten om ogiltigförklarande av detta beslut, mål T-340/03.

Faktaruta 3: Prismissbruk inom telesektorn

Under det första halvåret antog kommissionen två formella förbudsbeslut enligt artikel 82 i
EG-fördraget beträffande utestängande prissättning vid tillhandahållande av teletjänster. Det är
fråga om de första besluten av detta slag sedan 1998 då telesektorn avreglerades fullständigt, och
t.o.m. sedan 1982, då British Telecommunications, som då fortfarande hade ett statsmonopol,
konstaterades ha missbrukat sin dominerande ställning genom att begränsa användningen av telex-
och telefoniutrustning (1).

De två aktuella besluten är särskilt anmärkningsvärda, eftersom de gäller en ekonomisk sektor med
förhandsreglering där medlemsstaterna spelar en viktig roll genom sina nationella
regleringsmyndigheters beslutspraxis. Lagstiftningen för denna reglering reformerades 2002
genom de nya EU-direktiven om elektronisk kommunikation, och skall ändras i riktning mot
principer baserade på konkurrenslagstiftningen.

Kommissionen kommer fortsättningsvis att agera kraftfullt mot prismissbruk, även i sådana
sammanhang där de priser som granskas är föremål för sektorspecifik reglering. I de två besluten
fastställs villkoren för det relevanta test som skall genomföras. Prisdumpning kräver en enkel
jämförelse mellan priserna och de underliggande kostnaderna och leder till skyldigheten att höja
priserna över dumpningsnivån. Testet av marginalpressen börjar med att jämföra grossistpriserna
med priserna för slutanvändare. Endast om de senare är högre än grossistpriserna, skall även de
underliggande kostnaderna i den föregående värdekedjan bedömas. Båda testen ger viktiga
prejudikat för framtida fall av prismissbruk i nätbranscherna, inte endast för kommissionen och
nationella regleringsmyndigheter, utan även för nationella konkurrensmyndigheter.

(1) EGT L 360, 21.12.1982.

¥54∂ Ärende COMP/D3/38.044.
¥55∂ Ärende COMP/D3/38.044 NDC Health/IMS Health, beslut av den 3 juli 2001 (EGT L 59, 28.2.2002).
¥56∂ I IMS:s ”1860-blockstruktur” delas Tyskland upp i 1 860 försäljningszoner eller ”byggklossar”. 
¥57∂ Domstolens dom av den 26 oktober 2001 i mål T-184/01R och dom av den 11 april 2002 i mål C-481/01P(R), genom

vilka EG-domstolens ordförande avslår NDC:s överklagande av beslutet av ordföranden i förstainstansrätten.
¥58∂ Frankfurter Oberlandesgerichts dom av den 17 september 2002 i mål 11 U 67/2000.
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kunde hindras från att utveckla en annan struktur baserad på förvaltningens och postens indelningar även
om resultatet kan få ett liknande antal segment som 1860-strukturen och anses härledd från denna
struktur. Därför kunde andra segmentbaserade strukturer som var mycket liknande 1860-strukturen
utvecklas för att samla in uppgifter om försäljning av läkemedel och legitimt användas för att framställa
och marknadsföra försäljningsrapporter för läkemedel. Samtidigt stärkte NDC sin ställning på
marknaden. Och dessutom drog sig en annan konkurrent, som borde ha gynnats av kommissionens beslut
om interimsåtgärder, ur den tyska marknaden.

78. På grund av de väsentligt förändrade omständigheterna fanns det inte längre något trängande
behov av ingripande från kommissionens sida, som därför beslutade att upphäva beslutet från 2001 om
interimsåtgärder.

79. Ärendet var under behandling i nationell domstol och ett förhandsavgörande förbereddes av EG-
domstolen. I det senare förfarandet lade generaladvokat Tizzano den 2 oktober fram sitt förslag till
avgörande (59). Han anser att vägran att bevilja licens för användning av en upphovsrättsskyddad produkt
(i detta fall 1860-strukturen) utgör missbruk av en dominerande ställning, om det inte finns något
objektivt skäl för en sådan vägran och om användning av den immateriella produkten är en nödvändig
förutsättning för att verka på en sekundär marknad, i den meningen att ägaren av den
upphovsrättsskyddade produkten utestänger all konkurrens på denna marknad. Det förutsätter dock att
det företag som begär licensen avser att erbjuda varor eller tjänster med andra egenskaper som uppfyller
särskilda behov bland konsumenterna som inte kan tillgodoses av befintliga varor eller tjänster.

GVG/FS (60)

80. Den 28 augusti antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 mot Ferrovie dello Stato SpA (FS),
det nationella italienska järnvägsföretaget, för missbruk av företagets dominerande ställning på den
italienska järnvägsmarknaden. Kommissionen ansåg att FS hade hindrat det privata tyska järnvägsföretaget
Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) från att erbjuda internationella passagerartransporter på järnväg
från Basel till Milano.

81. Sedan 1995 hade GVG uppmanat FS att ingå i en internationell sammanslutning (61), att
tillhandahålla uppgifter om priser och tåglägen och att tillhandahålla dragning, dvs. lokomotiv och
lokförare. GVG ville transportera passagerare från olika tyska städer till Basel. Sedan skulle ett direkttåg
(Sprinter) avgå två gånger dagligen från Basel till Milano via Domodossola. Denna linje skulle framför
allt konkurrera med Cisalpino, ett gemensamt företag mellan FS och Schweizerische Bundesbahnen
(SBB). Cisalpino har en daglig förbindelse mellan Basel och Milano.

82. Som ett vertikalt integrerat företag har FS ett lagstadgat monopol på driften av
järnvägsinfrastrukturen i Italien. Dessutom har FS, som utsedd infrastrukturförvaltare och tilldelningsorgan,
övertagit en del av statens regleringsfunktioner. FS har ansvar för att etablera och underhålla den italienska
järnvägsinfrastrukturen och för att mot avgift allokera tåglägen till järnvägsoperatörer i Italien. I egenskap
av förvaltare av infrastrukturen skall FS även utfärda säkerhetscertifikat för järnvägsföretag.

¥59∂ Generaladvokat Tizzanos förslag till avgörande av den 2 oktober 2003 i mål C-418/01, IMS Health GmbH & Co. KG mot
NDC Health GmbH &Co. KG.

¥60∂ Ärende COMP/D1/C.37.685.
¥61∂ Enligt direktiv 91/440/EEG skall en ”internationell sammanslutning” bestående av minst två järnvägsföretag med säte i

olika medlemsstater bildas för att bedriva gränsöverskridande passagerar- eller godstrafik, EGT L 237, 24.8.1991.
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83. FS konstaterades ha en dominerande ställning på marknaden för tillgång till det nationella
järnvägsnätet, som anses vara en nödvändig funktion. Beträffande dragningen, drog kommissionen efter
en ingående marknadsundersökning slutsatsen att FS har en dominerande ställning även på denna
marknad. För närvarande kan inget annat italienskt järnvägsföretag tillhandahålla GVG denna tjänst (62).
Även på marknaden i efterföljande led befanns FS ha en dominerande ställning, eftersom det är det enda
företag som erbjuder passagerartrafik på järnväg på den italienska delen av linjen Basel–Milano. Förutom
Cisalpino bedriver FS i samarbete med SBB ett antal dagliga avgångar för passagerartrafik mellan Basel
och Milano. Dessutom är tillgången till marknaden i efterföljande led begränsad till internationella
sammanslutningar. Kommissionen drog slutsatsen att endast FS kunde ingå i en sådan internationell
sammanslutning tillsammans med GVG.

84. I sitt beslut fann kommissionen att FS på tre sätt hade missbrukat sin dominerande ställning och
därmed förbrutit sig mot artikel 82. För det första, genom att i praktiken ha vägrat att ta upp GVG:s
begäran om tillgång till järnvägsinfrastrukturen, hade FS förhindrat tillgång till nätet, som anses vara en
nödvändig funktion. För det andra, eftersom FS inte hade besvarat GVG:s önskemål om dragning, hade
FS även i praktiken vägrat att tillhandahålla GVG dragning för denna särskilda trafik. Detta utgör ett
missbruk, eftersom FS vägran ledde till att en potentiell konkurrent undanröjdes och inte var objektivt
berättigad. Slutligen har FS inte gett någon objektiv motivering till sin vägran att förhandla med GVG om
att bilda en internationell sammanslutning. På detta sätt förhindrades GVG att gå in på den efterföljande
marknaden för passagerartransporter på järnväg i Italien.

85. För att nå en överenskommelse i ärendet gjorde FS viktiga åtaganden. Framför allt åtog sig FS att
ingå avtal om en internationell sammanslutning med alla vederbörligen auktoriserade järnvägsföretag
med konkreta förslag om att inleda internationell järnvägstrafik. Vidare åtog sig FS att under en
femårsperiod tillhandahålla dragning åt andra järnvägsföretag som har för avsikt att bedriva
gränsöverskridande passagerartrafik. På denna grundval ingick FS avtal med GVG. FS åtog sig vidare att
förse GVG med lämpliga tåglägen så snart SBB tillhandahåller motsvarande tåglägen inom det
schweiziska nätet. Trots att kommissionen ändå ansåg det lämpligt att i detta ärende anta ett formellt
beslut – med tanke på den pågående avregleringen av järnvägssektorn – avstod den på grund av ärendets
nya karaktär från att ålägga böter.

2.2 Artikel 86-ärenden

Inga formella beslut enligt artikel 86 fattades under det år som omfattas av denna rapport.

C — Konkurrensutvecklingen i olika sektorer

1. Energi

86. Under 2003 gjordes stora framsteg i avregleringen av energisektorn (el och gas). Det viktigaste
resultatet var antagandet av ett lagstiftningspaket den 26 juni, som innebär att alla användare av el och gas i
Europa senast den 1 juli 2007 fritt kan välja leverantör. Denna lagstiftning förenades med kommissionens
fortsatta verksamhet i konkurrensärenden. Diskussionerna i rådet om försörjningstryggheten i gassektorn
ledde till en politisk överenskommelse den 15 december.

¥62∂ Av marknadsundersökningen drog kommissionen av olika orsaker även slutsatsen att GVG inte själv kunde stå för
dragningen på den italienska marknaden.
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87. Lagstiftningspaketet för en fullständig avreglering av de europeiska gas- och elsektorerna består
av följande delar: 1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (63)
(eldirektivet), 2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (64)
(gasdirektivet) och 3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003
om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (65). Gas- och eldirektiven ersätter tidigare
versioner där en gradvis öppning av marknaderna krävdes.

88. Enligt de nya gas- och eldirektiven skall marknaderna öppnas för alla icke-hushållskunder senast
den 1 juli 2004 och för alla hushållskunder senast den 1 juli 2007. I direktiven föreskrivs även om
inrättande av en ordning för tredje parts tillträde till näten och till anläggningar för kondenserad naturgas
(LNG). Endast för tillträde till lagring kan medlemsstaterna fortfarande välja mellan reglerat och
förhandlat tillträde för tredje part. Vidare anges i direktiven att en tillsynsmyndighet skall skapas, som
skall ha till uppgift att fastställa eller godkänna åtminstone metoderna för att beräkna tillträdestarifferna
innan de börjar tillämpas. För utförligare uppgifter och vägledning hänvisas till de tolkningsmeddelanden
som kommissionens avdelningar offentliggjort.

89. Genom förordningen om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel främjas
rättvisa regler för gränsöverskridande handel med el, vilket förbättrar konkurrensen på den interna
elmarknaden. För att uppnå detta inrättas en mekanism för att kompensera systemansvariga för
överföringssystem för kostnader som uppstår till följd av att de överför gränsöverskridande flöden av el.
Harmoniserade principer för avgifter för gränsöverskridande överföring av el fastställs, icke-
diskriminerande, tydliga och avståndsoberoende avgifter införs, regler för att maximera tillgången på
överföringskapacitet införs och principer för att lösa problem med överbelastning fastställs.

90. En av de mest omstridda punkterna i såväl gasdirektivet som förordningen om villkor för tillträde
till nät för gränsöverskridande elhandel är de undantag från reglerna för tillträde för tredje part som kan
beviljas större nya infrastrukturanläggningar (el-/gaslänkar eller LNG-anläggningar). Genom dessa
bestämmelser har man försökt balansera behovet av incitament till ny infrastruktur mot skapandet av en
gemensam marknad. Det är uppenbart att undantag endast kan beviljas om alla de villkor som anges i
direktivet eller förordningen är uppfyllda. Det främsta villkoret för att få undantag från skyldigheten att
bevilja tredje part tillträde är att investeringen är förenad med sådana risker att den inte skulle göras utan
undantaget. Ett annat viktigt villkor är att investeringen måste främja konkurrens mellan leverantörer.
Undantaget får inte skada konkurrensen eller en effektivt fungerande inre marknad för gas eller el. Det
får inte heller hindra det reglerade system till vilket infrastrukturen är kopplad från att fungera effektivt.
Detta kan förväntas ge incitament till att se till att outnyttjad kapacitet inte samlas på lager och till att
tillämpa principen om att kapacitet som inte används går förlorad. Det är också lättare att visa att
undantaget uppfyller konkurrensvillkoren, om byggherren kan visa att man gav tredje part tillträde vid
utformningen av infrastrukturen, t.ex. genom att ge dem möjlighet att förvärva kapacitet en viss tid före
byggandet av infrastrukturen (open season process). Själva grunden för regeln är dock att alla undantag
skall vara begränsade till minsta möjliga både tidsmässigt och till sin räckvidd (66).

¥63∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 37.
¥64∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
¥65∂ EUT L 176, 15.7.2003, s. 1.
¥66∂ För ytterligare uppgifter hänvisas till det tillkännagivande om direktiv 2003/54/EG och 2003/55/EG och om förordning

(EG) nr 1228/2003, som utarbetats av GD Energi och transport.
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91. I december 2003 antog kommissionen ett förslag till förordning om villkor för tillträde till
gasnäten (67). Syftet med förslaget är att garantera lika konkurrensvillkor i hela EU när det gäller
nyckelaspekter för tredjepartstillträde och att förbättra efterlevnaden av det regelverk som antogs vid
Madridforumet. I förslaget till förordning beskrivs grundprinciperna för fastställande av avgifter för
nättillträde, en minsta uppsättning gemensamma tjänster för tredjepartstillträde, en mekanism för
kapacitetstilldelning och förfaranden för hantering av överbelastning, balanseringsregler och avgifter för
obalans, samt andrahandsmarknader. Förslaget innehåller minimivillkor för tillträde till gasnätet, men
medlemsstaterna kommer att ha rätt att införa eller behålla mer detaljerade bestämmelser.

92. Viktiga initiativ för att driva på avregleringen tas även vid forumen i Madrid och Florens, där
kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter och branschen möts en eller två gånger per år för att
diskutera avregleringsprocessen. I september 2003 antogs vid forumet i Madrid, som gäller
gasmarknaden, nya riktlinjer för god praxis för att förbättra förutsättningarna för tredjepartstillträde till
de europeiska gasledningarna. De viktigaste resultaten är ökad öppenhet och bättre system för att hantera
överbelastningar.

93. Försörjningstryggheten stod också högt på dagordningen för 2003. Elsektorn ställdes inför en rad
elavbrott. De förklarades åtminstone delvis med otillräckliga investeringar i näten. Till följd av detta
föreslog kommissionen ett direktiv om försörjningstrygghet i elsektorn. För gassektorn föreslog
kommissionen ett direktiv redan i september 2002. Såsom anges ovan har rådet nått en överenskommelse
om detta förslag.

94. Avregleringen har, liksom under tidigare år, åtföljts av en rad konkurrensärenden i
energisektorn, i vilka kommissionen gjort bruk av alla konkurrenspolitiska instrument, dvs. kontroll
av företagskoncentrationer, kontroll av statligt stöd och antitrustregler.

95. Inom antitrustpolitiken är en av de viktigaste tendenserna under 2003 det omfattande samarbetet
med de nationella tillsyns- och konkurrensmyndigheterna. Ett sådant samarbete är påkallat för att se till
att lagstiftningen tillämpas samstämmigt i hela Europa och att resurserna fördelas effektivt. Ett bra
exempel på framgångsrikt samarbete är ärendet DONG/DUC (68), där förhandlingarna om en uppgörelse
fördes gemensamt med den danska konkurrensmyndigheten, som fick i uppgift att övervaka de berörda
marknadsaktörernas åtaganden.

96. Det bör även noteras att fokus i antitrustpolitiken i gassektorn håller på att flyttas från ärenden i
tidigare led till ärenden i efterföljande led. Medan konkurrensärendena tidigare främst gällde gasproduktion
(Corrib (69), GFU (70), DONG/DUC (71)), gäller de ärenden som nu håller på att undersökas i högre grad
marknaderna i efterföljande led. De gäller exempelvis frågan om långfristiga leveransavtal med ensamrätt,
som kan få en utestängande effekt på nya aktörer på marknaden, eller regionala begränsningar av
försäljningen i transportavtal som sluts mellan europeiska systemansvariga för gasnätet.

97. Tidigare avslutades många ärenden genom uppgörelse, men i framtiden räknar man med att fatta
fler formella beslut. Detta kommer att ge större klarhet om rättsläget och ge kommissionen tillfälle att
formellt klargöra sin politik. Kommissionen kommer i alla fall att fortsätta att acceptera begäran om
uppgörelse, om den anser att detta gör det lättare att få till stånd en verklig förändring på marknaden.

¥67∂ KOM(2003) 741(01) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till gasnäten.
¥68∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
¥69∂ Ärende COMP/E3/37.708, pressmeddelande IP/01/578 av den 20 april 2001.
¥70∂ Ärende COMP/E3/36.702, pressmeddelande IP/02/1084 av den 17 juli 2002.
¥71∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
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98. Det viktigaste resultatet på antitrustområdet 2003 var uppgörelsen i ärendet ENI/Gazprom (72).
Detta ärende är en del av den pågående undersökningen av bestämmelser om regionala
försäljningsrestriktioner i avtal om gasleveranser mellan gasproducenter och europeiska grossister/
importörer av gas. Ärendet kunde avgöras sedan företagen strukit bestämmelsen om restriktioner i sina
befintliga gasleveransavtal och sedan ENI åtagit sig att vidta ett antal kompletterande åtgärder, bl.a. att sälja
betydande mängder gas utanför Italien. Uppgörelsen stärkte även den rättsliga giltigheten av de långfristiga
avtalen om gasleveranser, vilka inom gasbranschen anses vara nödvändiga för att utveckla vissa nya gasfält.

99. Andra ärenden gällde förbättring av systemen för tillträde för tredje part i Tyskland (73) och
Nederländerna (74). De åtaganden som det tyska gasföretaget BEB erbjöd sig att göra ledde till att ett system
för inträde och utträde på gasmarknaden i Tyskland infördes. Ett sådant system anses vara bättre än det
system för tillträde för tredje part som dittills hade tillämpats i Tyskland. Även i ärendet DONG/DUC (75)
gjordes viktiga förtydliganden, som understryker att användningsrestriktioner och minskningsklausuler inte
är förenliga med den europeiska konkurrenslagstiftningen. Användningsrestriktioner är bestämmelser som
förbjuder köparen att använda gasen för andra ändamål än de som avtalats mellan köparen och säljaren.
Minskningsklausuler är bestämmelser som ger köparen rätt att minska de gasmängder som köps av säljaren
om den senare börjar sälja gas i köparens försäljningsområde.

100. Det viktigaste koncentrationsärendet under 2003 var sammanslagningen av den österrikiska
kraftproducenten Verbund med de österrikiska regionala leveransföretag som verkar under namnet
Energie Allianz (76). Kommissionen godkände koncentrationen då företagen gått med på att hjälpa till att
skapa en starkare konkurrent på den österrikiska marknaden och erbjudit sig att tillhandahålla en viss
mängd el för försäljning på auktion till mindre konkurrenter.

2. Posttjänster

2.1 Införlivande av det nya postdirektivet (direktiv 2002/39/EG)

101. Det nya postdirektivet, som antogs 2002 (77), är ett led i fullbordandet av en inre marknad för
posttjänster, framför allt genom en gradvis minskning av det monopoliserade området och genom
avreglering av utgående gränsöverskridande post. Genomförandet av dessa regler, som syftar till att
utvidga det område där konkurrens tillåts, kommer sannolikt att påverka tillämpningen av EU:s
konkurrensregler inom postsektorn. Direktivet skulle ha införlivats senast den 31 december 2002.

102. I januari inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som ännu inte
hade införlivat (eller anmält införlivande av) direktivet i nationell lagstiftning. Den 14 oktober hade alla
medlemsstater utom Frankrike införlivat direktivet.

103. Enligt artikel 7 i direktiv 97/67/EG, ändrad genom artikel 1 i direktiv 2002/39/EG, skall utgående
gränsöverskridande post avregleras i alla medlemsstater utom där intäkterna av denna tjänst bedöms vara
nödvändiga för att garantera tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. En omständighet av betydelse

¥72∂ Ärende COMP/E3/37.811, pressmeddelande IP/03/1345 av den 6 oktober 2003.
¥73∂ Pressmeddelande IP/03/1129 av den 29 juli 2003.
¥74∂ Pressmeddelande IP/03/547 av den 16 april 2003.
¥75∂ Pressmeddelande IP/03/566 av den 24 april 2003.
¥76∂ Ärende COMP/M.2947, pressmeddelande IP/03/825 av den 11 juni 2003.
¥77∂ Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att

ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen, EGT L 176, 5.7.2002, s. 21.
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för tillämpningen av konkurrensreglerna är därför huruvida medlemsstaterna, i samband med införlivandet av
direktivet, beslutat att behålla marknaden för utgående gränsöverskridande post inom det monopoliserade
området eller ej. Den 14 oktober hade sex medlemsstater (Grekland, Spanien, Irland, Italien, Luxemburg och
Portugal) av de 14 som redan hade införlivat direktivet beslutat att inte avreglera denna marknad.

104. Situationen i medlemsstaterna sammanfattas i tabellen på nästa sida.

Genomförandet av direktiv 2002/39/EG (läget den 14 oktober 2003) (1)

Medlemsstat Genomförande Genomförandebestämmelser Undantag  för 
utgående 
gränsöver-
skridande post

BE Avslutat Kungligt dekret som införlivar artikel 1.1 och 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG för att 
ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i 
gemenskapen.

Nej

DK Avslutat Förordning nr 1149 av den 13 december 2002 om ändring 
av förordningen om koncession för Post  Danmark. 
Förordning nr 1148 av den 13 december 2002 om ändring 
av förordningen om Post Danmarks  samhällsomfattande 
tjänster och monopoliserade område.

Nej

DE Avslutat Tredje ändringen av postlagen, 16 augusti 2002. Nej

EL Avslutat Lag nr 3185/03. Ja

ES Avslutat Artikel 106 i lag 53/2002, om ändring av lag 24/1998, av 
den 13 juli, om den samhällsomfattande posttjänsten och 
avregleringen av posttjänster.

Ja

FR Pågående — —

IE Avslutat S.I. nr 616 2002 Europeiska gemenskapens (posttjänster) 
förordningar 2002.

Ja (till den 
1 januari 2004)

IT Avslutat (2) Betänkande av den 18 december 2002 – Instruktioner för 
att införliva direktiv 2002/39/EG om ändring av direktiv 
97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom 
postsektorn i gemenskapen. Betänkande av den 
18 december 2002 – Postmonopolets omfattning för 
att upprätthålla samhällsomfattande tjänster.

Ja

LU Avslutat Lag av den 20 december 2002 om ändring av lagen av den 
15 december 2000 om posttjänster och finansiella 
posttjänster.

Ja

NL Avslutat Ändring av dekretet om allmänna postbestämmelser 
i samband med införlivandet av direktiv 2002/39/EG om 
ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare 
öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen, 
20 november 2002.

Nej

AT Avslutat 72:a förbundslagen om ändring av postlagen från 1997. Nej

PT Avslutat Lagdekret nr 115/2003 av den 12 juni. Ja

FI Avslutat Införlivandet hade redan skett genom tidigare lagstiftning. Nej

SE Avslutat Införlivandet hade redan skett genom tidigare lagstiftning. Nej

UK Avslutat Förordningar om posttjänster (EG-direktiv) 2002. Nej

(1) Denna tabell skall inte tolkas som ett erkännande från kommissionen att alla krav i direktivet har uppfyllts fullständigt.
(2) Lagförslagen har ännu inte antagits.
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3. Elektronisk kommunikation och informationssamhället

3.1 Införlivande av ny lagstiftning

105. Den 25 juli löpte tidsfristen för att införliva den nya lagstiftningen om elektronisk
kommunikation ut. Den 7 mars 2002 antog rådet och Europaparlamentet fyra direktiv (78), samtidigt som
kommissionen antog ett direktiv enligt artikel 86 (79). Dessa direktiv ersatte den lagstiftning som tidigare
legat till grund för regleringar inom sektorn.

106. Den 6 oktober inledde kommissionen förfaranden gentemot de medlemsstater som inte hade
anmält införlivandeåtgärder eller lämnat upplysningar som visade att de efterlevde sina skyldigheter till
kommissionen. För Belgien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och
Portugal gällde detta alla de fem direktiven och för Sverige endast direktiv 2002/77/EG. Den
17 december skickade kommissionen motiverade yttranden till alla dessa medlemsstater förutom
Spanien, som hade införlivat direktivet under mellantiden. Ärendet mot Sverige avslutades i december.
Den 19 november antog kommissionen sin nionde rapport (80) om genomförandet av EU:s regelverk på
området för elektronisk kommunikation. I rapporten underströk kommissionen att antalet fasta
bredbandslinjer nästan fördubblats under det senaste året, men tillade att konkurrensen måste förstärkas
ytterligare om bredbandssektorn verkligen skall få EU:s ekonomi att utvecklas. I rapporten gjordes
prognosen att antalet mobilabonnenter skulle öka i en ännu snabbare takt under 2003 än under 2002, trots
att nästan 90 % av befolkningen i flera medlemsstater redan har mobiltelefon. Kommissionen påpekade
också att bara åtta medlemsstater hade fullbordat införlivandet av den nya EU-lagstiftningen i sin
nationella lagstiftning.

107. Med tanke på detta var den nionde rapporten avsiktligt inriktad på centrala frågor som måste tas upp
i införlivandeprocessen snarare än på att bedöma läget i enskilda medlemsstater. Bland dessa frågor ingår
den om att ge behöriga nationella organ tillsynsuppgifter och att tydligt särskilja uppgifterna om de delas
upp på flera olika organ. I rapporten underströks också behovet av att ge tillsynsmyndigheterna mer
omfattande befogenheter och möjligheter att fastställa korrigerande åtgärder enligt den nya lagstiftningen.

108. I rapporten noterade kommissionen att antalet konkurrerande operatörer på de nationella
marknaderna var mer eller mindre oförändrat, även om vissa operatörer gått tillbaka på sina
hemmamarknader. Konkurrenstrycket tycks ha flyttat från marknaderna för utlands- och rikssamtal till
lokalsamtalssegmentet, där de tidigare monopoloperatörernas marknadsandel fortsatte att minska
samtidigt som konsumenterna fortsatte att gynnas av prissänkningar på fast taltelefoni. Även om priserna
fortsatte att sjunka tycks prissänkningstakten under 2003 ha varit avsevärt lägre än under tidigare år och
mindre än hälften av den som rapporterades under 2002 (81).

109. Att lagstiftningen genomförs i tid är viktigt med tanke på att den nya lagstiftningen innebär
betydande förändringar när det gäller reglerings- och konkurrenspolitikens räckvidd och roll inom Europas
telesektor. Den nya lagstiftningen kännetecknas av följande tre principer: För det första måste
förhandsregleringen stå i proportion till det faktiska konkurrensproblemet. Om det råder verklig konkurrens
på en marknad skall marknaden avregleras. För det andra måste marknaderna analyseras utifrån de
principer som tillämpas inom konkurrenslagstiftningen och enligt praxis på området. Detta berör
definitionen av marknader, bedömningen av marknadsstyrka och fastställandet av korrigerande åtgärder.

¥78∂ EGT L 108, 24.4.2002.
¥79∂ EGT L 249, 17.9.2002.
¥80∂ KOM(2003) 715 slutlig.
¥81∂ IP/03/1572 av den 19 november 2003.
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I synnerhet skall man enligt den nya lagstiftningen bara vidta åtgärder mot en operatör om denna har en
dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82. För det tredje skall alla elektroniska
kommunikationstjänster och kommunikationsnät behandlas på samma sätt (”teknisk neutralitet”), vilket
exempelvis innebär att kabel-TV-nät numera omfattas av samma regler som andra telenät.

110. Enligt ramdirektivet skall de nationella tillsynsmyndigheterna på området telekommunikationer
genomföra marknadsanalyser för att fastställa konkurrensläget på relevanta kommunikationsmarknader
samt identifiera eventuella operatörer med betydande marknadsstyrka på dessa marknader. Om man
konstaterar att en operatör har en betydande marknadsstyrka skall tillsynsmyndigheterna fastställa
skyldigheter som denna skall åläggas. Skyldigheterna kan variera beroende på konkurrensproblemets
orsak och karaktär, vilket ger myndigheterna goda möjligheter att skräddarsy motåtgärderna.

111. I sin rekommendation om relevanta marknader (82) har kommissionen angett 18 marknader som
kan komma i fråga för förhandsreglering. Beslutet att inbegripa dessa marknader grundades på deras
strukturella kännetecken och på den kännedom om läget på dessa marknader i samtliga medlemsstater
som kommissionen hade vid den aktuella tidpunkten. Ett samrådsförfarande (förfarande enligt artikel 7)
har införts för att möjliggöra ett nära samarbete mellan kommissionen och nationella tillsynsmyndigheter
i syfte att säkra en enhetlig tillämpning av den nya lagstiftningen.    

¥82∂ Kommissionens rekommendation av den 11 februari 2003 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området
elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering, EUT L 114, 8.5.2003.

Faktaruta 4: Samrådsförfarande enligt artikel 7

Enligt artikel 7 i ramdirektivet skall de nationella tillsynsmyndigheterna under vissa
omständigheter underrätta kommissionen om förslag till regleringsbeslut. Kommissionen kan
inom en månad utfärda formella yttranden om dessa förslag som de nationella
tillsynsmyndigheterna i största möjliga utsträckning skall beakta. Om ett förslag till åtgärd
påverkar handeln mellan medlemsstater och grundar sig på en marknadsdefinition som skiljer sig
från den i kommissionens rekommendation, eller om man konstaterar att ett företag har eller inte
har en betydande marknadsstyrka, kan kommissionen inom två ytterligare månader kräva att
tillsynsmyndigheten drar tillbaka förslaget (kommissionens ”vetorätt”).

I och med antagandet den 23 juli av kommissionens rekommendation om olika förfaranden (1) och
att det sedan början av augusti har kommit in förslag från nationella tillsynsmyndigheter har
regelverket börjat fungera. För att hantera samrådsförfarandet har kommissionen inrättat två
arbetsgrupper, en inom GD Konkurrens och en inom GD Informationssamhället. Arbetsgrupperna
ser över och analyserar de förslag till regleringsåtgärder (”ärenden”) som de nationella
tillsynsmyndigheterna anmäler enligt artikel 7. Arbetsgrupperna förväntas få en nyckelroll i de
marknadsanalyser som görs av tillsynsmyndigheterna. 

(1) Kommissionens rekommendation av den 23 juli 2003 om anmälningar, tidsfrister och samråd i enlighet med
artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG, EUT L 190, 30.7.2003. Pressmeddelande IP/03/1089
av den 23 juli 2003.
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3.2 Övervakning av genomförandet av direktiven

3.2.1 Underlåtenhet att lämna upplysningar om att direktiv 2002/77/EG iakttagits

112. Den 17 december 2003 beslutade kommissionen att skicka motiverade yttranden till Belgien,
Tyskland, Grekland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Portugal. Dessa medlemsstater hade
då ännu inte lämnat sådana upplysningar som skulle ha gjort det möjligt för kommissionen att bekräfta
att medlemsstaterna hade iakttagit bestämmelserna i kommissionens direktiv 2002/77/EG av den
16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster (”konkurrensdirektivet”). Enligt artikel 9 i detta direktiv skulle
medlemsstaterna ha lämnat dessa upplysningar senast den 25 juli 2003. Den 10 oktober anmodade
kommissionen medlemsstaterna att göra detta.

113. Däremot avslutade kommissionen de förfaranden som i oktober inleddes mot Spanien och
Sverige, eftersom dessa båda länder under tiden hade lämnat upplysningar om sina nationella åtgärder.
Kommissionen har inlett sin granskning av åtgärdernas överensstämmelse med de skyldigheter som
anges i konkurrensdirektivet.

3.2.2 Kabel-TV-nät i Frankrike

114. Den 8 april skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Frankrike för att landet inte följt
kabeldirektivet och direktivet om full konkurrens (83), eftersom man behållit en särskild rättsordning
för tillhandahållandet av telekommunikationer via kabelnät. Enligt dessa direktiv skall medlems-
staterna tillåta kabel-TV-operatörer att tillhandahålla teletjänster på samma villkor som andra
teleoperatörer. Frankrike har i två viktiga avseenden emellertid behållit särskilda bestämmelser för
kabel-TV-operatörernas teletjänster. För att få tillhandahålla teletjänster skall dessa operatörer först
systematiskt samråda med alla berörda kommuner. En kabel-TV-operatör har rentav nekats att
tillhandahålla teletjänster i flera kommuner efter ett negativt yttrande från dessa. Dessutom har kabel-
TV-operatörerna inte samma rätt att använda offentliga anläggningar som andra teleoperatörer.
Framför allt gäller inte samma tak för den ersättning som kabel-TV-operatörerna betalar för att
använda offentliga anläggningar.

Framför allt ansvarar arbetsgrupperna för att ta emot anmälningar av förslag till åtgärder från
regleringsmyndigheterna, bedöma dessa förslag (dvs. deras förenlighet med gemenskapslagstift-
ningen), utarbeta förslag till kommissionens beslut samt ansvara för kontakterna med de nationella
tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och andra berörda parter.

Vanligtvis hålls sammanträden med de nationella tillsynsmyndigheterna innan ett förslag anmäls
för att på så sätt underlätta det formella samrådsförfarandet. I slutet av december 2003 hade
arbetsgrupperna handlagt 40 ärenden (varav 28 avslutats och 12 fortfarande behandlades).

¥83∂ Kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster enligt den
definition av dessa som görs i kommissionens direktiv 95/51/EG av den 18 oktober 1995 om avskaffande av
begränsningarna för användning av kabeltelevisionsnät för tillhandahållande av redan avreglerade teletjänster samt
kommissionens direktiv 96/19/EG av den 13 mars 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på
genomförandet av full konkurrens på marknaderna för teletjänster.
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115. Dessa förhållanden utgör ett betydande handikapp för kabel-TV-operatörernas affärsverksamhet
och avskräcker dem från att gå in på dessa områden, eftersom det hindrar kabel-TV-näten från att
utvecklas till en alternativ infrastruktur för att tillhandahålla teletjänster. Kommissionens undersökning
grundar sig på ett klagomål som Association française des opérateurs de réseaux multiservices (AFORM)
inkom med i oktober 2001.

3.2.3 Ledningsrätt i Luxemburg

116. Den 12 juni konstaterade EG-domstolen att Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina
skyldigheter genom att inte se till att artikel 4d i kommissionens direktiv 90/388/EEG av den
28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv
96/19/EG av den 13 mars 1996, faktiskt införlivas i lagstiftningen (84). Kommissionen hade inlett ett
överträdelseförfarande gentemot Luxemburg eftersom licenssystemet för att bevilja ledningsrätt över
allmän mark saknade öppenhet. Detta gynnade den offentligägda teleoperatören EPT jämfört med nya
marknadsaktörer, som måste börja bygga ut sina allmänt tillgängliga telenät. Domstolen bekräftade att de
nationella administrativa förfarandena i sin helhet var långt ifrån öppna och att situationen i Luxemburg
kunde avskräcka berörda parter från att ansöka om ledningsrätt.

3.2.4 Ledningsrätt i Portugal

117. Den 30 juli anmälde kommissionen Portugal till EG-domstolen för en överträdelse mot
gemenskapslagstiftningen när det gäller införlivandet av direktiv 90/388/EEG, i dess lydelse enligt
direktiv 96/19/EG. Denna åtgärd avser tilllämpningen av principen om icke-diskriminering vid
beviljande av ledningsrätt. Kommissionen anser att den portugisiska lagstiftningen leder till
diskriminering mellan den tidigare monopoloperatören PT Comunicações och nya marknadsaktörer när
det gäller de ekonomiska villkoren för beviljande av nödvändiga ledningsrätter utan några sakliga motiv,
vilket strider mot artikel 4d i ovannämnda direktiv.

3.3 Enskilda ärenden

T-Mobile Deutschland/O2 Germany – tyskt avtal om delade nät och O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited
— brittiskt avtal om delade nät

118. Den 30 april och den 16 juli antog kommissionen två beslut om undantag där den angav hur
långt mobiloperatörer får samarbeta genom att dela nät (85). Kommissionen konstaterade att gemensam
användning av infrastruktur (”site sharing”) inte begränsade konkurrensen. Nationell roaming
konstaterades dock begränsa konkurrensen på grossistnivå med potentiellt skadliga effekter på
detaljhandelsmarknaderna. Nationell roaming beviljades dock ett undantag fram till den
31 december 2008 med en strikt tidsplan för att avvecklas i stadsområden. För närmare upplysningar
se punkt 62 och följande punkter.

Deutsche Telekom AG

119. Den 21 maj antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 i fråga om Deutsche Telekoms
prissättningsstrategi för tillgång till det lokala accessnätet i dess fasta telenät (86). I beslutet konstaterade

¥84∂ Mål C-97/01.
¥85∂ Angående det brittiska avtalet, se EUT L 200, 7.8.2003 och pressmeddelande IP/03/589 av den 30 april 2003. Angående

det tyska avtalet, se EUT L 75, 12.3.2004 och pressmeddelande IP/03/1026 av den 16 juli 2003.
¥86∂ Pressmeddelande IP/03/717 av den 21 maj 2003 och EUT L 263, 14.10.2003, s. 9.
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kommissionen att Deutsche Telekom (DT) ägnade sig åt prispress genom att ta ut avgifter för tillträde till
det lokala accessnätet som var högre eller låg för nära de avgifter som slutkunderna betalade för tillträde
till det fasta nätet. Kommissionen ålade därför DT 12,6 miljoner euro i böter. För närmare upplysningar
se punkt 71och följande punkter.

Wanadoo Interactive

120. Den 16 juli antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 i fråga om Wanadoos
prissättningsstrategi för sina ADSL-tjänster på grossistnivå (87). Kommissionen konstaterade att Wanadoo
(som då till 72 % ägdes av France Télécom) hade ägnat sig åt underprissättning på dessa tjänster mellan
mars 2001 och oktober 2002 och ålade Wanadoo att betala 10,35 miljoner euro i böter. För närmare
upplysningar se punkt 74 och följande punkter.

3.4 Informationssamhället

121. Det har gjorts betydande framsteg i ett antal ärenden som grundar sig på klagomål mot
registrerare av domännamn på Internet. I dessa klagomål, som inlämnats av aktörer som vill registrera sig
och av återförsäljare av domännamn, hävdades det att vissa EU-registrerare av nationella s.k.
landsdomännamn (punkt landskod) missbrukade sin dominerande ställning enligt artikel 82 genom att
exempelvis kräva att de som vill registrera sig har sin hemvist eller sitt säte i det land till vilket respektive
domännamn tilldelats, antingen genom att begränsa antalet tillgängliga domännamn per registrerad eller
genom att begränsa valet av namn till användarens affärsverksamhet. I fyra av dessa ärenden har
registreringsreglerna sedan lättats så att klagomålen har dragits tillbaka och förfarandena avslutats. Två
ärenden håller fortfarande på att handläggas.

4. Transporter

4.1 Lufttrafik

Dialog med branschen

122. Som ett av huvudmålen för sin politik för lufttrafiksektorn 2003 beslutade kommissionen att
inleda en omfattande branschdialog oberoende av enskilda ärenden med berörda parter inom
luftfartsnäringen. Syftet är att utarbeta en öppen och enhetlig policyvägledning för centrala
konkurrensfrågor i samband med allianser och koncentrationer mellan flygbolag, bl.a. frågor om
marknadsdefinitioner, villkor för inträde på marknaden och bästa metod för korrigerande åtgärder.

123. Som ett första steg sändes i april ett omfattande frågeformulär till alla större aktörer inom
lufttrafikbranschen och till de nationella konkurrensmyndigheterna. Nästa steg är att utarbeta ett
samrådsdokument med utgångspunkt från svaren på frågorna.

Ändringar av förordning (EEG) nr 3975/87 och förordning (EEG) nr 3976/87

124. I rådets förordning (EEG) nr 3975/87 fastställs förfarandet för tillämpning av EU:s
konkurrensregler inom lufttrafiken. För närvarande omfattar förordningen endast lufttrafik mellan
flygplatser i gemenskapen. Det betyder att kommissionens befogenheter att genomdriva
konkurrensreglerna i trafiken mellan gemenskapen och tredjeland är begränsade. Exempelvis kan

¥87∂ Pressmeddelande IP/03/1025 av den 16 juli 2003.
KONK. RAPP. 2003



XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG 49
kommissionen inte kräva att företag upphör med överträdelser, ålägga dem korrigerande åtgärder eller
besluta om andra påföljder. Kommissionens erfarenheter av ärenden som rör transatlantiska allianser har
visat att detta är ett betydande handikapp.

125. Av detta skäl antog kommissionen den 24 februari ett förslag till rådets förordning, som syftar till
att skapa en effektiv ram för att handlägga ärenden som gäller lufttrafik mellan gemenskapen och
tredjeland. Den främsta effekten av förslaget är att tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1/2003
utvidgas till att omfatta lufttrafik mellan EU och tredjeland. Följaktligen kommer förordning (EEG) nr
3975/87 att upphävas i sin helhet, med undantag för övergångsbestämmelsen i artikel 6.3. Vidare kommer
tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 3976/87 om gruppundantag att utvidgas för att möjliggöra
gruppundantag även på linjerna mellan EG och tredjeland.

126. Förslaget har lämnats till rådet och Europaparlamentet (samrådsförfarande).

Förhandlingarna om Open Skies

127. Till följd av det mandat som rådet gav kommissionen den 5 juni har kommissionen inlett
förhandlingar med Förenta staterna i syfte att sluta ett avtal om ett öppet luftfartsområde (Open Aviation
Area). Den första förhandlingsomgången hölls i Washington DC den 1–2 oktober. Beträffande
konkurrensfrågor har parterna för avsikt att förhandla om en institutionell ram för samarbete mellan GD
Konkurrens och Förenta staternas Department of Transportation vid bedömning av transatlantiska avtal
och åtgärder inom luftfarten, framför allt allianser mellan flygbolag.

Allianser och avtal mellan flygbolag

128. Den 10 mars godkände kommissionen alliansen mellan British Airways och SN Brussels
Airlines för en period om sex år. Under 2003 avslutade kommissionen genom administrativa skrivelser
även sina undersökningar av tre samarbetsavtal som gällde Spanair och Portugalia (i mars), Aer Lingus
och British Airways (i augusti) och Finnair och American Airlines (i september).

129. Den 1 juli 2002 sände kommissionen Air France och Alitalia en skrivelse med allvarliga tvivel, i
vilken de upplystes om att det långtgående samarbetsavtal som de anmält i november 2001 inte kunde
godkännas i sin aktuella form. År 2003 gjorde kommissionen en ingående undersökning av
marknadsefterfrågan på lufttransporter mellan Frankrike och Italien. Intensiva diskussioner har förts för
att finna lämpliga lösningar på de konkurrensproblem som identifierats i skrivelsen med allvarliga tvivel.
För att marknadstesta de förslag till korrigerande åtgärder som parterna lagt fram offentliggjordes ett
tillkännagivande den 9 december. Tredje part har tid på sig t.o.m. den 23 januari 2004 att lämna
synpunkter på förslagen till korrigerande åtgärder.

130. En liknande marknadsundersökning genomfördes beträffande samarbetsavtalen mellan
British Airways och Iberia. Den 12 september offentliggjordes ett tillkännagivande (88) med en
sammanfattning av avtalen och de åtaganden som parterna gjort. Den 10 december godkände
kommissionen alliansen för en sexårsperiod.

131. I april ingick SAS och Austrian Airlines ett ”ändrat samarbetsavtal” som därefter anmäldes till
kommissionen. Diskussioner pågår om ett paket med korrigerande åtgärder som skulle lösa de
konkurrensproblem som detta avtal leder till.

¥88∂ EUT C 217, 12.9.2003.
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Incitamentssystem för resebyråer

132. I samband med beslutet om Virgin-BA 1999 (89) formulerade kommissionen ett antal principer för
resebyråers provisioner. Utgående från detta vidtog kommissionen de åtgärder som krävdes för att se till
att ovannämnda principer tillämpas på andra flygbolag i EU i motsvarande situationer. 2003 kunde
kommissionen avsluta sina undersökningar av de incitamentssystem för resebyråer som tillämpas av flera
flygbolag i EU. Kommissionen måste förvissa sig om att dessa system inte användes av dominerande
flygbolag för att belöna resebyråer för deras lojalitet och på så sätt skapa olagliga hinder för tillträde för
flygbolagens konkurrenter. I flera fall har kommissionens undersökningar lett till djupgående reformer
eller t.o.m. fullständiga ersättningar av de befintliga incitamentssystemen för att göra dem förenliga med
EG:s konkurrensregler.

IATA

133. År 2003 undersökte kommissionen IATA:s Passenger Agency Programme. Detta program, som
bestämmer villkoren för IATA:s godkännande av resebyråer och för resebyråernas biljettförsäljning,
omfattades under åren 1991–1998 av ett undantag. Undersökningen föranleddes av ett klagomål från
ECTAA, Europeiska föreningen för resebyråer, i oktober 2002. Det främsta syftet med den är att avgöra
om detta IATA-arrangemang leder till en konstlad uppdelning av den inre marknaden.

134. Kommissionen har även fortsatt sin undersökning av IATA:s resolution om gods med låg
täthet. I slutet av maj 2002 beslutade IATA:s frakttransporterande medlemmar att ändra
omräkningsfaktorn för gods med låg täthet från tidigare 6 000 cm3 till 5 000 cm3. Denna förändring har
lett till flera formella och informella klagomål, som i huvudsak går ut på att den kommer att få
betydande effekter på befraktarnas och speditörernas kostnader.

4.2 Järnvägar

135. Den 5 mars utlöpte den lagstadgade fristen för införlivande av det första järnvägspaketet. Genom
detta paket av direktiv avregleras den gränsöverskridande godstrafiken på järnväg. En ram med villkor för
tillträde till järnvägsnätet skapas för både gods- och passagerartrafik – hur tåglägen fördelas på spåren,
vilka spåravgifter som skall tas ut, vem som skall ansvara för fördelningen och avgifterna, och hur de
nyligen tillsatta nationella tillsynsmyndigheterna för järnvägarna skall övervaka denna process. Samtidigt
nåddes i juni en gemensam ståndpunkt beträffande ett andra järnvägspaket, inklusive en avreglering av de
nationella godstransportmarknaderna.

136. Den 14 januari röstade parlamentet vid sin första behandling av det andra järnvägspaketet med
överväldigande majoritet för kommissionens förslag om att öppna de nationella godstransportmark-
naderna och avreglera både de nationella och de internationella marknaderna för passagerartransporter.
Rådet antog den 26 juni sin gemensamma ståndpunkt om paketet. Kommissionen har beslutat att inte ta
med parlamentets ändringar i sitt reviderade förslag, eftersom det redan har lagts fram ett särskilt förslag
om att öppna de offentliga transporterna genom ”kontrollerad konkurrens” (dvs. att järnvägsföretagen
ges rätt att lägga anbud på tidsbegränsade kontrakt med ensamrätt) och kommissionen har uppgivit att
ytterligare förslag om att konkurrensutsätta den gränsöverskridande passagerartrafiken på järnväg
kommer att göras i början av 2004. Sådana förslag kommer att bygga på den utvidgade konsekvensbe-
dömning som just nu pågår.

¥89∂ Kommissionens beslut 2000/74/EG av den 14 juli 1999, Virgin/British Airways, EGT L 30, 4.2.2000, s. 1–24, fastställt i
förstainstansrättens dom av den 17 december 2003 i mål T-219/99, British Airways mot kommissionen.
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137. Den 28 augusti antog kommissionen ett formellt beslut i ärendet GVG/FS (90). I beslutet
konstateras att Ferrovie dello Stato (FS), det italienska statsägda järnvägsföretaget, missbrukat sin
dominerande ställning genom att vägra att ingå i en s.k. internationell sammanslutning (91), vägra att
diskutera villkor för tillträde till spåret och vägra att tillhandahålla dragning (dvs. lokomotiv och
besättning), som endast FS kunde tillhandahålla. Efter diskussioner med kommissionen och för att få till
stånd en överenskommelse kom FS överens om villkoren med GVG och åtog sig även att ingå avtal om
en internationell sammanslutning med alla vederbörligen auktoriserade järnvägsföretag med konkreta
planer på att inleda trafik i Italien. FS åtog sig även att under en period på fem år tillhandahålla dragning
till andra järnvägsföretag. Mot bakgrund av detta drog kommissionen slutsatsen att missbruket hade
upphört och beslutade, med tanke på ärendets nya karaktär och de betydande åtaganden som FS gjort, att
inte ålägga några böter.

138. Förordning (EG) nr 1/2003 kommer att ge de nationella konkurrensmyndigheterna behörighet att
till fullo genomdriva gemenskapens antitrustregler i järnvägssektorn. Ett nytt nätverk bestående av
järnvägsexperter från de nationella konkurrensmyndigheterna och GD Konkurrens möttes för första
gången den 8 oktober. Dess uppgift blir att identifiera aktuella frågor av gemensamt intresse i samband
med den pågående avregleringen av järnvägarna, att diskutera centrala frågor som uppkommer i enskilda
ärenden och att, i samarbete med GD Energi och transport, utveckla metoderna för samarbetet mellan
nationella konkurrensmyndigheter och de nya nationella tillsynsmyndigheter för järnvägarna som
inrättats enligt det första järnvägspaketet. Det övergripande målet är att få till stånd en gemensam syn på
tillämpningen av antitrustreglerna i järnvägssektorn för att undvika motstridiga beslut.

4.3 Sjötransporter

4.3.1 Lagstiftning

Översyn av rådets förordning (EEG) nr 4056/86

139. Kommissionen har inlett en översyn av rådets förordning (EEG) nr 4056/86, vars viktigaste
innehåll är gruppundantaget för linjekonferenser. Som ett första steg i denna översyn offentliggjorde
kommissionen den 27 mars ett samrådsdokument. I detta dokument efterfrågas synpunkter och underlag
från myndigheter och branschen om vissa nyckelfrågor som är relevanta för att bedöma om ett
gruppundantag för linjekonferenser fortfarande är motiverat. Kommissionen bad även om synpunkter på
behovet att förenkla och modernisera förordning (EEG) nr 4056/86 i andra viktiga avseenden.

140. Kommissionen mottog totalt 34 svar, som analyserades med hjälp av oberoende experter.
Analysen visade att vissa frågor måste undersökas mer ingående. I detta syfte hölls den 27 november en
offentlig utfrågning.

Modernisering av kommissionens förordning (EG) nr 823/2000

141. Den 30 september offentliggjorde (92) kommissionen ett preliminärt förslag till kommissionens
beslut om ändring av förordning (EG) nr 823/2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa
grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier). Berörda parter fick
sex veckor på sig att lämna synpunkter på förslaget.

¥90∂ Ärende COMP/D2/C.37.685.
¥91∂ I dag ett lagstadgat krav i EU för dem som ämnar tillhandahålla gränsöverskridande passagerartransporter på järnväg.
¥92∂ EUT C 233, 30.9.2003, s. 8.
KONK. RAPP. 2003



52 XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG
142. Kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 (93) innehåller ett gruppundantag för linjesjöfarts-
konsortier. Den gör det möjligt för konsortier med en marknadsandel som överskrider tröskelvärdet för
gruppundantag men är mindre än 50 % att anmäla avtal till kommissionen och få dem godkända genom
ett invändningsförfarande. Eftersom anmälningssystemet avskaffas fr.o.m. den 1 maj 2004 genom rådets
förordning (EG) nr 1/2003 (94), syftar kommissionens förslag till att anpassa förordning (EG) nr 823/2000
till denna förändring.

143. De ändringar som föreslås berör inte de grundläggande bestämmelserna om gruppundantaget,
som förblir i kraft till den 25 april 2005.

4.3.2 Ärenden

144. År 2002 undersökte kommissionen sammanslagningen Wallenius/Wilhelmsen/Hyundai och
godkände transaktionen på vissa villkor. Transaktionen gällde två specialiserade bilfraktsrederier, det
norsk-svenska rederiet Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) och det koreanska företaget Hyundai
Merchant Marine. Vid bedömningen av denna koncentration fick kommissionen för första gången
kännedom om att bilfraktsrederierna som trafikerar mellan Fjärran Östern och Europa hade deltagit i
horisontella priskarteller. Denna priskartell omfattade tre japanska rederier (NYK, MOL och K-Line) och
WWL – alla nuvarande eller tidigare medlemmar av Far Eastern Freight Conference. Dessa fyra rederier
erbjuder specialiserade sjötransporter för export av nya bilar från japanska tillverkningsanläggningar till
distributionscentrum i Europa. Deras viktigaste kunder är japanska biltillverkare.

145. Kommissionen ansåg att denna priskartell inte omfattades av gruppundantaget för
linjekonferenser (rådets förordning (EEG) nr 4056/86) och knappast skulle vara berättigat till ett
individuellt undantag. Då bilfraktsrederierna fick kännedom om kommissionens uppfattning, upphörde
de genast med priskartellen.

146. Rederierna begärde i fortsättningen informell vägledning från kommissionen för de nya
arrangemang som skulle ersätta deras tidigare olagliga samarbete. Kommissionen uttryckte
betänkligheter beträffande vissa aspekter på det föreslagna samarbetet och de fyra rederierna har nu gått
med på att begränsa sitt samarbete så att det överensstämmer med kommissionens informella vägledning.

4.3.3 Rättspraxis

147. Den 19 mars kom förstainstansrättens dom om ett överklagande av kommissionens beslut i
ärendet FETTCSA (95). Ärendet gällde ett avtal mellan 16 rederier, som bedriver linjetrafik mellan
Fjärran Östern och Europa, om att inte erbjuda sina kunder rabatter på deras offentliggjorda tariffer över
avgifter och tilläggsavgifter. Förstainstansrätten bekräftade kommissionens beslut i sakfrågan, men
upphävde böterna med motiveringen att preskriptionstiden för åläggande av böter löpt ut (96).

¥93∂ Kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 av den 19 april 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa
grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier), EGT L 100, 20.4.2000, s. 24.

¥94∂ Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82
i fördraget, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

¥95∂ Kommissionens beslut av den 19 mars 2000 i ärende IV/34.018 – Far East Trade Tariff Charges and Surcharges
Agreement (FETTCSA), EGT L 268, 20.10.2000, s. 1.

¥96∂ Europeiska kommissionen har överklagat domen till EG-domstolen. 
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148. Den 30 september avkunnade förstainstansrätten sin dom i målet TACA (97), beträffande ett
överklagande av kommissionens beslut från 1998 att viss verksamhet som bedrivits av medlemmarna i en
linjekonferens som bedriver trafik mellan norra Europa och Förenta staterna överträder artiklarna 81 och
82 i EG-fördraget. Linjekonferenser omfattas av gruppundantaget i rådets förordning (EEG) nr 4056/86
(sjöfartens motsvarighet till förordning nr 17), som tillåter dem att bl.a. fastställa gemensamma
frakttariffer och reglera den kapacitet som medlemmarna erbjuder.

149. Förstainstansrätten fastställde kommissionens beslut i fyra av totalt fem överträdelser, men
upphävde de böter som ålagts på grund av två överträdelser av artikel 82. Förstainstansrätten fann att
parterna i TACA hade överträtt artikel 81.1 i EG-fördraget genom att avtala om priser på
inlandstransporttjänster inom EU, om ersättning till mäklare och avlastare och om villkoren för
serviceavtal med avlastare. Förstainstansrätten bekräftade kommissionens slutsats att dessa avtal inte
omfattades av gruppundantaget och inte var berättigade till individuella undantag.

150. Vidare ansåg förstainstansrätten att medlemmarna i TACA-konferensen hade överträtt artikel 82 i
EG-fördraget genom att begränsa tillgången på och innehållet i serviceavtal (det första missbruket).
I förstainstansrättens slutsats bekräftas att parterna i TACA hade en kollektivt dominerande ställning och
rätten tillbakavisar påståendet att konkurrensbegränsningarna var motiverade på grund av de fördelar de
medförde.

151. I kommissionens beslut konstateras även att TACA hade överträtt artikel 82 i EG-fördraget
genom att förändra konkurrensstrukturen på marknaden för att förstärka TACA:s dominerande ställning
(det andra missbruket). Förstainstansrätten konstaterade att visst underlag som är relevant för slutsatsen
att parterna vidtagit särskilda åtgärder för att förändra konkurrensstrukturen på marknaden var ogiltigt,
eftersom parterna inte hade getts möjlighet att lämna synpunkter på detta underlag. Förstainstansrätten
ansåg vidare att kommissionen i vilket fall som helst inte hade lagt fram tillräckligt underlag för att
styrka sitt påstående att parterna hade vidtagit särskilda och allmänna åtgärder för att förändra
konkurrensstrukturen på marknaden. Av dessa skäl upphävde förstainstansrätten slutsatsen om ett andra
missbruk och böterna som ålagts för denna överträdelse. Böter hade även ålagts för det första missbruket.
Trots att förstainstansrätten bekräftade kommissionens slutsatser beträffande alla väsentliga aspekter på
detta missbruk, upphävde rätten även dessa böter, på grund av dels immunitetsbestämmelser, dels
förmildrande omständigheter.

5. Distribution av motorfordon

152. År 2000 var ett övergångsår fram till dess att de nya reglerna för distribution av motorfordon
trädde i kraft den 1 oktober (98). Kommissionens verksamhet var i huvudsak inriktad på att informera alla
berörda parter och ge svar på deras frågor om genomförandet av förordningen (genom deltagande i
konferenser och samråd med handlare och konsumenter). Denna informationskampanj ledde fram till
viktiga klargöranden i vissa frågor om tolkningen av den nya förordningen. Klargörandena kompletterar
den förklarande broschyr som publicerades 2002 efter det att den nya förordningen antagits.
Kommissionen yttrade sig också om två ärenden som avsåg genomförandet av den nya förordningen. Det
ena avsåg oberoende reparatörers tillträde till auktoriserade nät och det andra smörjmedel.

¥97∂ Kommissionens beslut av den 16 september 1998 i ärende IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA),
EGT L 95, 9.4.1999, s. 1.

¥98∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på
grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn, EGT L 203, 1.8.2002, s. 30.
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Övergångsperiod

153. Den nya gruppundantagsförordningen innebär en stor förändring jämfört med den tidigare
förordningen (EG) nr 1475/95. Därför koncentrerade kommissionen sina insatser under övergångsåret på
att följa upp förändringen med hjälp av information, samråd och klargöranden. Denna strategi påkallades
av det stora antalet förfrågningar från alla berörda aktörer, dvs. tillverkare av motorfordon, komponenter
och reservdelar, återförsäljare, oberoende reparatörer samt konsumenter.

154. Man kan framför allt nämna tre viktiga åtgärder som handlade om tolkningen av den nya
förordningen: för det första oberoende reparatörers tillträde till Volkswagens och Audis auktoriserade nät,
för det andra vertikala avtal om leverans av smörjmedel till reparatörer och för det tredje publiceringen av
frågor och svar som komplement till den förklarande broschyren från 2002.

Nätet av Audiverkstäder

155. För att garantera reparationer och underhållstjänster för sina bilar har Audi infört ett nät av
auktoriserade återförsäljare som säljer nya bilar och samtidigt tillhandahåller underhållstjänster.
Dessutom har Audi ingått avtal med auktoriserade Audiverkstäder, som endast tillhandahåller
underhållstjänster.

156. Avtalen mellan Audi och dess auktoriserade verkstäder kan inte omfattas av övergångsperioden.
Dessa avtal, som bara avser tjänster, omfattades inte av den tidigare förordningen om gruppundantag
eftersom de inte innehåller någon koppling mellan nybilsförsäljning och underhållstjänster, vilket var ett
av villkoren för att den tidigare förordningen om gruppundantag skulle vara tillämplig.

157. I Audis fall gäller den nya förordningen om gruppundantag följaktligen underhållstjänster
fr.o.m. den 1 oktober 2002, då den nya förordningen trädde i kraft. Eftersom Audis andel av
marknaden för underhållstjänster överstiger 30 % måste Audi efter detta datum inrätta ett system med
kvalitativ selektiv distribution för att välja ut auktoriserade verkstäder. Dessutom har
Volkswagenkoncernen bekräftat att man kommer att uppfylla dessa skyldigheter för alla sina märken
(VW, Audi, Seat och Skoda) (99).

Smörjmedel

158. Analysen av en anmälan av vertikala avtal om leverans av smörjmedel till fordonsreparatörer gav
kommissionen möjlighet att bekräfta sin ståndpunkt när det gäller vertikala begränsningar, bl.a.
konkurrensklausuler, som inte omfattas av förordning (EG) nr 1400/2002 om gruppundantag. Om det
inte finns några andra betydelsefulla begränsningar kan sådana konkurrensklausuler ändå undantas enligt
förordning (EG) nr 2790/1999 om vertikala begränsningar upp till en marknadsandel på 30 %. I detta
ärende ansåg kommissionen att leverantörer av smörjmedel i medlemsstater där de har en marknadsandel
på över 30 % skall ge verkstäderna bättre möjligheter att byta leverantör (100).

Vanliga frågor

159. På grundval av de frågor och problem som aktualiserats för åtskilliga berörda parter har
kommissionens avdelningar publicerat en rad frågor och svar för att klargöra tolkningen av förordningen
på vissa områden. Det handlar bl.a. om återförsäljning och underhåll av flera märken, gränsöverskridande

¥99∂ Ärende COMP/F-2/38.554 PO/Audi Deutschland.
¥100∂ Ärende COMP/F-2/38.730, BP Lubricants.
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inköp, garantier samt de kvalitativa kriterierna för att välja ut återförsäljare och verkstäder (101). Dessa
frågor och svar kompletterar den förklarande broschyren av den 30 september 2002 om förordning (EG)
nr 1400/2002 med samma pragmatiska förhållningssätt (102).

5.1 Prisutvecklingen på nya bilar

160. Kommissionen har fortsatt att jämföra nybilspriser exklusive skatter inom gemenskapen. Dessa
jämförelser görs två gånger om året – i maj och november – på grundval av tillverkarnas
rekommenderade försäljningspris (exklusive skatter) i varje EU-land (103).

161. Prisjämförelsen den 1 november 2002 visade inte några större förändringar sedan den
1 maj 2002. Den 1 november 2002 uppgick prisskillnaden mellan de nationella marknaderna till omkring
10 %, samtidigt som bilpriserna hade sjunkit med 0,2 %. Inom euroområdet var nya bilar fortfarande
dyrast i Tyskland och Österrike, medan de var billigast i Grekland, Nederländerna och Finland.
Prisskillnaderna mellan de nationella marknaderna var fortfarande betydande och varierade inom
euroområdet med mellan 10 % och 30 % beroende på modell. Vid denna tidpunkt var Förenade
kungariket fortfarande dyrast inom EU i fråga om en stor del av de modeller som ingick i jämförelsen.

162. I motsats till de prisförhållanden som rådde den 1 maj 2001 (104) uppgick den genomsnittliga
prisskillnaden för segment A–C, som är de segment som har störst försäljning och det största antalet
modeller, till långt över 20 %, men närmade sig den prisskillnad som konstaterades inom övriga
segment (105).

163. Den största förändringen när det gäller priserna exklusive skatter den 1 maj 2003 var att den
genomsnittliga prisskillnaden mellan de nationella marknaderna minskat från 10 % till 8,6 %, samtidigt
som det rådde prisstabilitet. De stora prisskillnaderna mellan medlemsstaterna liknade dem som
konstaterades den 1 november 2002. Anmärkningsvärt var dock att priserna mätta i euro inte längre var
högst i Förenade kungariket, vilket berodde på att det brittiska pundets värde sjunkit.

5.2 Förstainstansrättens  och EG-domstolens domar

Volkswagen I

164. I en dom av den 18 september (106) bekräftade EG-domstolen på alla punkter en dom (107) från
förstainstansrätten, som i sin tur i sak bekräftade kommissionens beslut (108) i ärendet. Kommissionen
hade konstaterat att VW och dess återförsäljare hade kommit överens om en rad åtgärder som syftade till
att hindra eller begränsa parallellexport från Italien till Tyskland och Österrike.

¥101∂ Se Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_sv.pdf).
¥102∂ Den förklarande broschyren från generaldirektoratet för konkurrens finns tillgänglig på de elva officiella språken både i

pappersversion och på GD Konkurrens webbplats (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Broschyren har
dock ingen rättslig verkan. Se även kommissionens pressmeddelande IP/02/1392 av den 30 september 2002.

¥103∂ Pressmeddelande IP/03/290 av den 27 februari 2002 och IP/03/1117 av den 25 juli 2002.
¥104∂ Pressmeddelande IP/03/1051 av den 23 juli 2001.
¥105∂ Segment A och B (småbilar), C (mellanklassbilar), D (större mellanklassbilar), E (storbilsklassen), F (lyxbilar) och G

(terräng- och sportbilar).
¥106∂ Mål C-338/00 P, Volkswagen AG mot kommissionen.
¥107∂ Dom av den 6 juli 2000 i mål T-62/98.
¥108∂ Ärende COMP/F2/35.733 Volkswagen, kommissionens beslut av den 28 januari 1998 om åläggande av böter, EGT L 124,

25.4.1998, s. 60. 
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Opel

165. I en dom av den 21 oktober 2003 (109) bekräftade förstainstansrätten i stort kommissionens
beslut (110) att Opels tillämpning av exportrestriktioner i Nederländerna stred mot gemenskapens
bestämmelser. Däremot ansåg förstainstansrätten att kommissionen inte hade kommit med tillräckliga
bevis för att det förelåg en åtgärd som begränsade leveranserna av fordon till återförsäljarna eller att
denna åtgärd omfattades av något avtal mellan Opel och dess återförsäljare. Av denna anledning sänktes
bötesbeloppet från 43 miljoner euro till 35,475 miljoner euro.

Volkswagen II

166. Förstainstansrätten upphävde i sin dom (111) kommissionens beslut (112) i ärendet Volkswagen II,
där kommissionen hade konstaterat en överträdelse som handlade om fastställandet av priset på en
fordonsmodell i Tyskland. Förstainstansrätten ansåg att kommissionen inte hade tillräckliga bevis för att
VW:s anvisningar i fråga om fastställandet av priset ingick i ett avtal med återförsäljarna. Enligt
förstainstansrätten kan kommissionen inte konstatera att en anvisning från en tillverkare, som ges inom
ramen för dennas avtalsmässiga förbindelser med sina återförsäljare, i praktiken utgör ett avtal mellan
företag, såvida inte kommissionen bevisar att återförsäljarna verkligen lämnat sitt samtycke.
Förstainstansrätten ansåg också att kommissionen inte hade bevisat att återförsäljarna verkligen hade
följt anvisningarna och att det var fel av kommissionen att anta att återförsäljarna genom att ingå ett
återförsäljningsavtal också uttryckligen eller genom sitt tysta medgivande accepterade alla senare
anvisningar från tillverkaren. Kommissionen har överklagat denna dom (mål C-74/04).

5.3 Slutsats

167. Enligt rapporterna om prisutvecklingen finns det fortfarande stora prisskillnader inom
Europeiska unionen. Dessa skillnader visar att konkurrensen mellan distributörer i olika medlemsstater
och gränsöverskridande inköp ännu inte utövar något konkurrenstryck på tillverkarna och att
marknaderna fortfarande är relativt fragmenterade. Den nya förordningen om gruppundantag som trädde
i kraft den 1 oktober 2003 bör emellertid kunna leda till ett ökat konkurrenstryck och främja en
integrering av marknaderna och förenkla gränsöverskridande inköp. Ett avgörande steg på vägen mot
mer integrerade marknader tas den 1 oktober 2005. Efter detta datum får tillverkarna inte längre hindra
distributörer att öppna ytterligare försäljningsställen var de vill, t.ex. i andra medlemsstater.

6. Finansiella tjänster

6.1 Lagstiftning

Ny förordning om gruppundantag inom försäkringssektorn (113)

168. Den 27 februari antog kommissionen en ny gruppundantagsförordning för försäkringssektorn, som
ersatte förordning (EEG) nr 3932/92 då den löpte ut i slutet av mars. Förordningen antogs efter ett ingående

¥109∂ Mål T-368/00, General Motors Nederland BV och Opel Nederland BV mot kommissionen.
¥110∂ Kommissionens beslut av den 20 september 2000 (EGT L 59, 28.2.2001, s. 1), ärende COMP/F2/36.653, Opel.
¥111∂ Dom av den 3 december 2003 i mål T-208/01.
¥112∂ Ärende COMP/F2/36.693, Volkswagen, beslut av den 29 juni 2001, EGT L 262, 2.10.2001.
¥113∂ Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på

vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden i försäkringssektorn, EUT L 53, 28.2.2003.
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samråd där bidrag gavs av organisationer inom försäkringssektorn, konsumentorganisationer och organ inom
den offentliga sektorn. I förordningen undantas vissa typer av avtal inom försäkringssektorn, nämligen

— gemensamma beräkningar och studier av risker,

— icke-bindande standardvillkor för försäkringsavtal,

— gemensam täckning av vissa typer av risker och

— test och godkännande av säkerhetsanordningar.

Kapitel II: Gemensamma beräkningar och studier av risker

169. Det är viktigt för försäkringsföretagen att ha korrekt information om de risker de försäkrar,
inklusive den tänkbara framtida utvecklingen av dem. Denna information kan de inte alltid skaffa sig
internt från sina egna kunder. Av detta skäl omfattas utbyte av statistiska uppgifter och gemensamma
beräkningar av risker på vissa villkor av gruppundantaget.

Kapitel III: Icke-bindande standardvillkor  för försäkringsavtal

170. Standardvillkoren för många typer av försäkringsavtal fastställs av nationella sammanslutningar
av försäkringsföretag. Gruppundantagets räckvidd på detta område har inte ändrats i förhållande till
förordning (EEG) nr 3932/92, även om en del ytterligare villkor för undantag har lagts till.
Försäkringssektorn har lagt fram ett antal vägande argument, med konkreta exempel, för att de icke-
bindande standardvillkoren för försäkringsavtal uppfyller alla kriterier för undantag enligt artikel 81.3 i
EG-fördraget. Framför allt ger standardvillkoren försäkringsföretagen effektivitetsvinster och de kan ha
fördelar för konsumentorganisationer och försäkringsmäklare.

Kapitel IV: Försäkringspooler

171. Försäkringspooler bestående av ett antal försäkringsföretag är vanliga för att täcka stora eller
exceptionella risker, t.ex. risker i anslutning till lufttrafik, kärnkraft eller miljö, som enskilda
försäkringsföretag inte gärna försäkrar på egen hand. På detta område har gruppundantagets räckvidd
utvidgats i jämförelse med förordning (EEG) nr 3932/92. För det första har tröskelvärdena med avseende på
marknadsandelar för försäkringspooler som skall undantas höjts (från 10 % till 20 % för samförsäkrande
pooler och från 15 % till 25 % för samåterförsäkrande pooler). För det andra har ett nytt undantag på tre år
utan något tröskelvärde för marknadsandelar införts för försäkringspooler som bildas för att täcka en ”ny
risk”, dvs. en risk som kräver att en helt ny försäkringsprodukt tas fram.

172. Som motvikt till detta utvidgade gruppundantag införs vissa extra villkor för undantag, framför
allt ett villkor som undanröjer gruppundantaget i sådana fall där ett försäkringsföretag är medlem i eller
utövar ett bestämmande inflytande på affärspolitiken i två pooler som verkar på samma marknad.

Kapitel V: Säkerhetsanordningar

173. I de flesta medlemsstater finns det avtal mellan försäkringsföretag om tekniska specifikationer för
säkerhetsutrustning (exempelvis larm, stöldskydd och brandskydd). Utgående från dessa testas utrustning
och listor på ”godkända” anordningar görs upp. Kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92 omfattade
alla sådana avtal. Den nya förordningens tillämpningsområde har begränsats och anpassats för att den
KONK. RAPP. 2003
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skall stämma överens med den inre marknadens harmoniserade regler för säkerhetsanordningar. Avtal
undantas endast på områden där ingen harmonisering på gemenskapsnivå skett.

174. Den nya förordningen gäller i sju år och löper ut den 31 mars 2010.

6.2 Ärenden

Clearstream (114)

175. Den 28 mars sände kommissionen ett meddelande om invändningar till Clearstream Banking AG,
den tyska värdepapperscentralen och dess moderföretag Clearstream International SA. Kommissionens
invändningar gäller Clearstream Banking AG:s vägran att tillhandahålla vissa gränsöverskridande
clearing- och avvecklingstjänster och företagets diskriminerande behandling av en av sina kunder.

176. Clearstream-koncernen tillhandahåller clearing-, avvecklings- och förvaringstjänster för
värdepapper. Genom clearing och avveckling slutförs transaktionerna på värdepappersmarknaderna. Att
dessa processer fungerar korrekt i hela EU är en nödvändig förutsättning för att utveckla en effektiv
europeisk kapitalmarknad.

177. I sitt meddelande om invändningar hävdar kommissionen att Clearstream Banking AG är den
dominerande leverantören av primära clearing- och avvecklingstjänster för värdepapper som utfärdats
enligt tysk lag. Denna dominerande ställning beror på att den absolut största delen av alla värdepapper
som utfärdas enligt tysk lag för handel med dessa värdepapper slutförvaras hos Clearstream Banking AG.
De clearing- och avvecklingstjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller för de värdepapper som
den slutförvarar måste skiljas från de sekundära clearing- och avvecklingstjänster som tillhandahålls av
mellanhänder, t.ex. banker. Det finns en tydligt urskiljbar grupp av stora finansiella mellanhänder som inte
kan vända sig till någon annan mellanhand än värdepapperscentralen.

178. Invändningarna gäller Clearstream Banking AG:s vägran att tillhandahålla clearing- och
avvecklingstjänster och diskriminerande prissättning.

179. Enligt kommissionens uppfattning vägrade Clearstream att tillhandahålla Euroclear Bank SA
clearing och avveckling av registrerade aktier (vilket sedan 1997 blivit av allt större betydelse i
Tyskland). Under mer än två år vägrade man Euroclear tillgång till avvecklingsplattformen för
registrerade aktier i Tyskland. Clearstream Banking AG:s förhalning av frågan står i kontrast till de korta
väntetider som gällt för andra kunder som begärt dessa tjänster. Enligt kommissionens uppfattning är
korta väntetider praxis i branschen.

180. Invändningen beträffande diskriminerande prissättning grundar sig på att Clearstream Banking
AG till januari 2002 tagit ut ett högre pris per transaktion av Euroclear än av nationella
värdepapperscentraler utanför Tyskland. Enligt kommissionens preliminära uppfattning finns det inte
någon grund för den avvikande behandlingen. Exempelvis har Euroclear större transaktionsvolymer och
en högre grad av automatisering än de nationella värdepapperscentralerna.

181. Meddelandet om invändningar inledde det formella förfarandet, men det bestämmer inte på
förhand resultatet av förfarandet. Den 24 juli hölls en hearing.

¥114∂ Ärende COMP/D1/38.096.
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MasterCard Europe/International (multilateral förmedlingsavgift) (115)

182. Den 24 september sände kommissionen ett meddelande om invändningar till MasterCard om dess
multilaterala förmedlingsavgifter (116) för gränsöverskridande transaktioner med kontokort i EU och EES.
I MasterCards system betalas avgiften av affärsbanken till den bank som utfärdat kortet. Affärsbankerna
vältrar över kostnaderna på handlarna som i sin tur bakar in dem i sina försäljningspriser. De multilaterala
förmedlingsavgifterna anges i MasterCards kontokortsregler, som anmälts till kommissionen.

183. Kommissionens preliminära slutsats i meddelandet om invändningar är att MasterCards
multilaterala förmedlingsavgifter begränsar konkurrensen mellan medlemsbankerna i MasterCard och
inte är berättigade till undantag. Kommissionen påpekade att MasterCards multilaterala
förmedlingsavgifter inte överensstämmer med de grundprinciper som fastställdes i kommissionens beslut
i juli 2002 (117) om VISA:s multilaterala förmedlingsavgifter. Handlarna har inte något val, utan måste
acceptera MasterCards kort. För att förhindra att MasterCard fastställer multilaterala förmedlingsavgifter
som ger så stora intäkter som möjligt, oberoende av handlarnas och konsumenternas intressen, måste
dessa avgifter vara öppet redovisade och kostnadsbaserade.

184. Meddelandet om invändningar inledde det formella förfarandet, men det bestämmer inte på
förhand resultatet av detta.

7. Media           

¥115∂ Ärendena COMP/D1/34.324, COMP/D1/34.579, COMP/D1/35.578, COMP/D1/36.518 och COMP/D1/38.580.
¥116∂ Dessa avgifter är betalningar mellan banker för kontokortstransaktioner.
¥117∂ Ärende COMP/D1/29.373, Visa International, EGT L 318, 22.11.2002.

Faktaruta 5: Gemensam försäljning i TV-sektorn — ärenden om nationell fotboll

Kommissionen behandlade flera ärenden om nationell ligafotboll. Kommissionens undersökning
av det gemensamma arrangemanget för försäljning av mediarättigheterna till tyska Bundesliga
avslöjade konkurrensproblem som i många avseenden liknar dem som identifierades i beslutet av
den 23 juli om UEFA Champions League. Mot bakgrund av detta har de tyska fotbollsklubbarna
lagt fram en ny plan för kommissionen som innehåller betydande förändringar jämfört med det
arrangemang som ursprungligen anmäldes. Planen baserar sig på modellen från beslutet om UEFA
Champions League, men är anpassad till de specifika omständigheterna. Kommissionen har för
avsikt att undanta det nya systemet för att sälja rättigheterna att sända matcher i Bundesligas första
och andra division från antitrustreglerna. Den nya försäljningspolicyn sammanfattades i oktober i
ett pressmeddelande och i ett tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17.

Enligt en preliminär bedömning kommer den anmälda planen att garantera ökad mångfald och
konkurrens för sändningar av matcherna i Bundesligas första och andra division. Den antas även
stimulera nya media, UMTS och Internet genom bredband. I det nya systemet säljs
sändningsrättigheterna inte längre i ett paket till ett enda TV-bolag. För första gången kommer
sändningsrättigheterna att vara opaketerade och öppet erbjudas till försäljning i ett antal separata
paket. I framtiden kommer det att vara möjligt att visa alla matcher i realtid eller nästan realtid
genom Internet och mobiltelefoner. Klubbarna i Bundesligas första och andra division kommer
också att få rätt att själva sälja en del sändningsrättigheter.
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Omstrukturering och konsolidering  av de europeiska betal-TV-marknaderna — fastställande av principer

185. Under 2003 har kommissionens tillämpning av konkurrensreglerna i mediesektorn inriktats på
affärsavtal som ingåtts i syfte att omstrukturera och konsolidera vissa europeiska betal-TV-marknader,
bl.a. i Norden och Italien. I Norden har betal-TV-operatören Canal+ dragit sig ur den nordiska
distributionsplattformen för betal-TV via satellit (Direct-To-Home, DTH), Canal Digital, genom att överlåta
hela sin andel på 50 % i plattformen till den andra delägaren, Telenor. Samtidigt ingick Canal+ och Telenor
långfristiga bilaterala avtal om ensamrätt till distribution av Canal+ Nordics betal-TV- och pay-per-view-
sändningar i Norden för att bevara de ekonomiska fördelar man tidigare haft genom Canal Digitals vertikala
integration med Canal+. Kommissionen anser att uppdelningar av detta slag i förening med vertikal
avtalsenlig ensamrätt och konkurrensfria relationer mellan ekonomiskt separata företag omfattas av artikel
81.1 i EG-fördraget. I detta sammanhang måste kommissionen förhindra utestängning av konkurrenter på
betal-TV-marknaderna i de olika leden, i synnerhet potentiella nya aktörer, och än mer om dessa marknader
är starkt koncentrerade. Kommissionen försöker därför begränsa avtal om ensamrätt och om att avstå från
konkurrens både när det gäller omfattning och varaktighet för att på detta sätt minska hindren för potentiellt
inträde på marknaderna. I sista hand innebär detta att kommissionen kan undanta sådana avtal enligt artikel
81.3 i EG-fördraget för en begränsad tid med beaktande av de effektivitetsvinster som uppnås och särskilt
parternas berättigade önskan att få ersättning för de avtalsspecifika investeringar de gjort i sin

Försäljningssystemet och det eventuella undantaget gäller inte framtida licensavtal som
Bundesliga kommer att sluta efter en övergångsperiod. Kommissionen förbehåller sig rätten att
granska dessa separat mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen, särskilt om flera av de
gemensamt sålda paket som innehåller ensamrätt förvärvas av ett enda medieföretag.

I december 2002 sände kommissionen ett meddelande om invändningar till FA Premier League
(FAPL) i Förenade kungariket. FAPL har lämnat in en reviderad version av sin försäljningspolicy,
som – trots förbättringar – inte helt undanröjde kommissionens tvivel. Mer konkret tycktes
förslaget innehålla omotiverade begränsningar av utbudet och snedvrida konkurrensen på
marknaderna för utnyttjande av FAPL-rättigheterna. I december 2003 tillkännagav kommissionen
ett provisoriskt avtal med FAPL och BskyB, som har rättigheterna till direktsändning i TV (1).
Enligt avtalet skall ett stort antal sändningsrättigheter bjudas ut på marknaden och fler
rättighetsinnehavare skall sända FAPL-innehåll till konsumenterna. Det provisoriska avtalet skulle
ha lämnats för offentligt samråd i början av 2004.

I ett klagomål som lämnades in i december 2001 av flera franska fotbollsklubbar ifrågasätts bl.a.
om den nationella lagstiftningen om försäljning av rättigheter till TV-sändningar är förenliga
med EG:s konkurrensregler. Klagomålet inriktade sig på de horisontella aspekterna på
försäljningen av dessa rättigheter. Vidare har ett anbud på rättigheterna till nationella
fotbollsmästerskap lett till ett klagomål på nationell nivå från en betal-TV-operatör. Klagomålet
ledde till att den franska konkurrensmyndigheten i början av 2003 vidtog interimsåtgärder mot
Ligue du Football Professionnel. Detta förfarande gällde de vertikala aspekterna på försäljning
av fotbollsrättigheter. Den del av klagomålet som lämnades till kommissionen drogs tillbaka i
juni. Skälet till detta var att de relevanta nationella bestämmelserna har ändrats i samband med
en nationell lagstiftningsreform.

(1) Pressmeddelande IP/03/1748 av den 16 december 2003.
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affärsverksamhet. I ärendet Telenor/Canal+/Canal Digital (118) gjorde kommissionen ett sådant undantag och
det var första gången som kommissionen i denna sektor uttryckligen hänvisade till de principer som
fastställts i riktlinjerna för vertikala begränsningar som offentliggjordes i oktober 2000 (119). Denna metod är
i allt väsentligt i linje med den som tillämpades i koncentrationsärendet Newscorp/Telepiù (120), som gällde
betal-TV-marknaderna i Italien. I det fallet fastställdes en rad villkor, som tillgång för tredje part till den
plattform som det sammanslagna företaget äger och en betydande minskning av varaktigheten och
omfattningen av licensavtal om premiumprogram, för att se till att det förblir möjligt för potentiella nya
aktörer att gå in på marknaden.

Tidskriftsdistribution i sektorn för tryckta produkter

186. I sektorn för tryckta produkter, särskilt tidskriftsmarknaden, fortsätter kommissionen att noga
övervaka utvecklingen av de gränsöverskridande prisskillnaderna, som blivit mer synliga för
konsumenterna sedan euron infördes den 1 januari 2002. Efter ett klagomål från Bundesarbeitskammer,
som företräder konsumenternas intressen i Österrike, genomför kommissionen en fördjupad
undersökning av prishöjningarna på tyskspråkiga tidskrifter i Tyskland och Österrike. 

8. Fria yrken

187. Under 2003 fortsatte granskningen av regleringen av de tjänster som erbjuds av de fria yrkena i
olika medlemsstater (121). Syftet med denna ”inventering” var att få grundliga kunskaper om regleringen
av fria yrken och dess effekter.    

¥118∂ Ärende COMP/C2/38.287.
¥119∂ Kommissionens tillkännagivande – Riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01), EGT C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥120∂ Ärende COMP/M.2876.
¥121∂ Se även punkterna 197–209 i XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken (2002).

Faktaruta 6: Mediemångfald och konkurrensregler

Att upprätthålla och utveckla mångfalden i media är ett grundläggande mål i allmänhetens intresse
för Europeiska unionen, tillsammans med bevarandet av den kulturella mångfalden och fri tillgång
för alla unionsmedborgare till alla medieplattformar.

Detta följer klart och tydligt av unionens fasta åtagande att skydda mångfalden i media och
friheten att tillhandahålla och få information som avgörande värden för den demokratiska
processen (1) och som de är fastslagna i artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna,
artikel 10 i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och slutligen i utkastet till en
konstitution för Europa (2).

(1) Se artikel 6.1 i EG-fördraget och artikel 2 i utkastet till en konstitution för Europa.
(2) Avdelning II, artikel 11.
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Kommissionen har vid en rad tillfällen tydligt uttryckt att den anser att mångfalden i media är av
grundläggande betydelse både för Europeiska unionens funktion och medlemsstaternas kulturella
identitet (1), men att kontrollen av koncentrationer i mediebranschen i huvudsak skall utövas av
medlemsstaterna. Medlemsstaterna behåller rätten att utfärda nationella lagar om kontroll av ägande
av media, som det uttryckligen anges i exempelvis artikel 21.3 i koncentrationsförordningen (2).

En del medlemsstater har infört kontroller av ägandet inom och mellan olika medieformer. De har
valt olika metoder eller kombinationer av metoder i form av begränsningar av publikandelar,
aktiekapital och antal innehavda licenser.

Europaparlamentet har tagit upp frågan om mediemångfald och kontroll av koncentrationer i
mediebranschen genom en rad initiativ och resolutioner.

I mediebranschen tillämpas konkurrenspolitiska instrument endast på den underliggande
marknadsstrukturen och de ekonomiska effekterna av medieföretagens agerande och på kontroll
av statligt stöd. Detta kan inte och skall inte heller ersätta nationella kontroller av koncentrationer
i mediebranschen eller åtgärder för att säkra mångfald inom media. Konkurrensreglerna tillämpas
endast för att lösa problem till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks på en
viss marknad och för att kontrollera att konkurrenter inte utestängs från denna marknad.

Med hjälp av principerna för antitrustverksamhet och koncentrationskontroll kan
konkurrenspolitiken dock bidra till att upprätthålla och utveckla mångfalden inom media, både på de
traditionella TV-marknaderna och på andra sändningsmarknader och i nya media. Öppna marknader
skapar den miljö som främjar mångfald i TV, trycksaker och nya media.

Tillämpningen av konkurrensreglerna har tjänat detta syfte genom att upprätthålla en balans mellan
strävan att skydda den kulturella mångfalden och mediepluralismen och strävan efter effektivitet,
vilket har framgått av en rad tidigare ärenden (3). Exempel på detta är de villkor som ålagts i
samband med aktuella koncentrationsärenden (4) och för att garantera aktörer tillgång till
premiumsportprogram (5) och premiumfilmer.

Genom en strikt tillämpning av konkurrensreglerna i mediebranschen minskar kommissionen, inom
ramen för sina befogenheter, hindren för inträde på marknaden för sändningsföretag och nya aktörer
och förhindrar på så sätt att marknaderna avskärmas och att oönskade koncentrationer genomförs.

Parallellt med kontrollen av statligt stöd i denna sektor bidrar därför tillämpningen av
antitrustreglerna och kontrollen av företagskoncentrationer på ett betydande sätt till att säkra fri
tillgång till alla typer av medieplattformar för unionens medborgare.

(1) Se Amsterdamprotokollet om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna som bifogats
Amsterdamfördraget.

(2) ”Medlemsstaterna [får] vidta nödvändiga åtgärder för att skydda andra legitima intressen än de som omfattas av
denna förordning och som är förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser.
Allmän säkerhet, mediernas mångfald och tillsynsregler skall betraktas som legitima intressen.”

(3) Se t.ex. ärendena COMP/M.469, MSG Media, EGT L 364, 31.12.1994, COMP/M.553, RTL/Veronica, EGT
L 294, 19.11.1996, COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere, EGT L 53, 31.7.1999.

(4) Se t.ex. ärende COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(5) Se beslutet om UEFA Champions League, COMP/C2/37.398.
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188. Kommissionsledamot Mario Monti tog initiativet till en sådan inventering genom sitt tal den
21 mars till det tyska advokatförbundet (122). Han förklarade att denna sektor skulle kunna ge ett viktigt
bidrag till Lissabonagendan, dvs. att till år 2010 göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Han frågade sedan vad det är som hindrar utvecklingen av
innovativa och mer konkurrenskraftiga tjänster. Mario Monti inbjöd alla berörda parter att lämna
synpunkter.

189. För att stimulera debatten offentliggjorde GD Konkurrens den oberoende studie som genomförts
för kommissionens räkning av Institut für Höhere Studien (IHS) i Wien. Studien visade att regleringen
skiljer sig mycket mellan medlemsstaterna och även mellan olika yrken. Det konstaterades att det inte
finns några bevis för att marknaderna skulle fungera dåligt i länder med relativt lite reglering. Tvärtom
drogs i studien slutsatsen att mer frihet i yrkena skulle leda till ökat totalt välstånd.

190. Nästan 250 svar på frågeformuläret i inventeringen inkom från olika berörda parter. En
sammanfattning har offentliggjorts på GD Konkurrens webbplats. På grundval av studien och de synpunkter
som lämnats av berörda parter framställdes även en översikt av de befintliga regleringarna (123).

191. Den konferens om regleringen av fria yrken som hölls den 28 oktober i Bryssel samlade 260
företrädare för de fria yrkena, deras kunder och konsumentorganisationer, konkurrensmyndigheter,
politiska beslutsfattare och akademiker. Syftet var att möjliggöra en öppen debatt om motiveringarna för
(argumenten för och emot) olika regleringar som påverkar tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds
av advokater, notarier, arkitekter, ingenjörer, revisorer och apotekare. Inläggen hade sin tonvikt på
regleringens effekter på affärsstrukturen och konsumentskyddet. Även erfarenheterna från reformer som
nyligen genomförts i en del länder diskuterades.

192. Av diskussionsinläggen framgick att en del noggrant övervägda moderniseringar av de
traditionella reglerna skulle vara på sin plats. Företrädarna för konsumenterna betonade särskilt behovet
av öppenhet i reglerna och motiveringen av dem samt prisaspekterna.

193. Kommissionsledamot Mario Monti tillkännagav i sitt avslutande tal till konferensen att han hade
för avsikt att i början av 2004 offentliggöra en kommissionsrapport om konkurrensen i de fria yrkena. I
denna rapport skisseras den ekonomiska motiveringen för att reformera en del befintliga regler och den
rättsliga ramen för att bedöma deras förenlighet med EG:s konkurrensregler.

194. Kommissionen ämnar ytterligare främja rättvisa konkurrensförhållanden för kvalificerade
yrkesutövare, så att den gränsöverskridande rörligheten och den sunda konkurrensen ökar, i såväl de fria
yrkenas som konsumenternas intresse. Samtidigt bekräftar kommissionen på nytt sitt åtagande att
respektera de restriktiva regleringar och självregleringar som synes motiverade av allmänintresset (124).

195. Samarbetet med andra konkurrensmyndigheter har också fortsatt och intensifierats. Regleringen av
fria yrken diskuterades vid mötet mellan generaldirektörerna för de nationella konkurrensmyndigheterna
den 18–19 november. Ett expertmöte hölls den 26 november för att diskutera resultatet av inventeringen.

¥122∂ Competition in Professional Services: New Light and New Challenges, Bundesanwaltskammer, Berlin, Tyskland den
21 mars 2003.

¥123∂ Dessa och andra tillhörande dokument finns på Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/
conference/libprofconference.htm).

¥124∂ Se svaret på den muntliga frågan i Europaparlamentet om marknadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken (O-63/03).
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196. EG-domstolens dom av den 9 september i målet Consorzio Industrie Fiammiferi (125) synes vara
relevant för denna sektor där regleringar som förhindrar konkurrens ofta stöds av medlemsstaterna. För
att EG:s konkurrensregler skall få full effekt skall en nationell konkurrensmyndighet ”avväpna” en
nationell lag enligt vilken företag skall agera i strid mot artikel 81 i EG-fördraget och beordra företagen
att upphöra med sitt agerande.

197. Slutligen har kommissionen även ägnat sig åt traditionell granskning av enskilda ärenden i
denna sektor. Den 3 november utfärdades ett meddelande om invändningar ex officio, dvs. på
kommissionens eget initiativ, som riktade sig mot tabell över rekommenderade avgifter som det
belgiska arkitektförbundet infört (126).

Anm.: Grekland och Portugal har utelämnats på grund av brist på uppgifter om vissa yrken.
Källa: HISS-studien.

¥125∂ Mål C-198/01, EG-domstolens dom av den 9 september 2003.
¥126∂ Ärende COMP/D3/38.549.
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Diagram 1 — Nya ärenden
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II — KONCENTRATIONSKONTROLL

1. Inledning

198. Antalet sammanslagningar och förvärv som 2003 anmäldes till kommissionen fortsatte att minska
till ungefär samma nivåer som i slutet av 1990-talet. Medan 279 koncentrationer anmäldes under 2002,
vilket redan var en liten nedgång från år 2001 (335), gjordes bara 212 anmälningar under 2003 (se diagram).

199. Förutom denna minskning av det totala antalet anmälningar, skedde under 2003 även en liten
minskning av andelen av de ärenden som föranledde allvarliga tvivel med avseende på deras effekter på
konkurrensen och som följaktligen krävde en fördjupad (etapp II) undersökning som utmynnar i ett
beslut enligt artikel 8 i koncentrationsförordningen, från 9 ärenden 2002 till 8. Alla 8 transaktioner
godkändes slutligen, antingen för att de inblandade företagen gjorde åtaganden som undanröjde de
ursprungliga konkurrensproblemen (6 ärenden) eller för att de ursprungliga konkurrensfarhågorna inte
bekräftades vid den fördjupade undersökningen (2 ärenden). 

200. Sammanlagt fattade kommissionen 231 slutliga beslut under 2003, av vilka 8 följde efter
fördjupade undersökningar i etapp II (inga förbud, 2 godkännanden utan förbehåll och 6 villkorade beslut
om godkännande) och 11 var villkorade beslut om godkännande vid slutet av en inledande undersökning
(etapp I). Kommissionen godkände även 203 andra ärenden i etapp I. Av dessa etapp I-ärenden fattades
110 beslut (51 %) i enlighet med det förenklade förfarande som infördes i september 2000. Dessutom
fattade kommissionen 9 beslut om att hänskjuta ärenden till medlemsstaterna enligt artikel 9 i
koncentrationsförordningen och inledde fördjupade undersökningar i 9 ärenden.
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2. Reform av koncentrationskontrollen

2.1 En ny koncentrationsförordning

201. Den 27 november uppnådde rådet politisk enighet om en omarbetad koncentrationsförordning,
som i huvudsak införlivar de reformer som kommissionen föreslog i december 2002. Dessa reformer gäller
substanstestet i artikel 2, förfarandefrågor, som tid för inlämnande av anmälningar, tidsfrister för
undersökningar, kommissionens beslutsbefogenheter och slutligen frågan om fördelningen av ärenden
mellan nationella myndigheter i EU. 

202. Den första koncentrationsförordningen antogs 1989 och trädde i kraft den 21 september 1990. I
december 2001 startade kommissionen, enligt en bestämmelse om regelbunden översyn, en
samrådsprocess, som ledde till godkännande ett år senare av ett paket av långtgående förslag till
förbättringar av EU:s koncentrationskontroll. Förutom förslaget om ändring av koncentrationsförordningen,
gäller dessa reformer andra åtgärder än lagstiftning för att effektivisera beslutsprocessen och särskilt för att
förstärka den ekonomiska analysen och på ett mer reellt sätt respektera företagens rätt till försvar. De flesta
av reformförslagen har nu genomförts, inklusive utnämningen av en konkurrensekonom i ledande ställning
och de nya paneler som har till uppgift att förutsättningslöst granska undersökningsgruppernas slutsatser.
De viktigaste inslagen i reformpaketet beskrivs nedan.

2.1.1 Substanstestet

203. Syftet med kommissionen reformförslag var att se till att substanstestet i koncentrationsförordningen
faktiskt skulle täcka alla konkurrensbegränsande koncentrationer och samtidigt garantera fortsatt
rättssäkerhet. Kommissionen hade genom sin grönbok aktualiserat frågan hur effektivt substanstestet i
artikel 2 i koncentrationsförordningen är (dominanstestet) och särskilt hur detta test förhåller sig till testet
”märkbar begränsning av konkurrensen” som används i flera andra jurisdiktioner. Huvudargumentet för att
övergå till det sistnämnda testet är att detta test i sig självt är bättre lämpat för att hantera de ofta mycket
komplexa konkurrensproblem som koncentrationer kan ge upphov till, och särskilt att det kan finnas luckor i
det nuvarande testets tilllämpningsområde. Omvänt ansågs det att införandet av ett helt nytt test skulle kunna
äventyra den prejudikatsamling som byggts upp med den nuvarande förordningen, inklusive den rättspraxis
som domstolarna utvecklat under årens lopp, varigenom rättssäkerheten skulle minskas. Det hela utmynnade
i att kommissionen föreslog att testets tilllämpningsområde skulle klargöras.

204. Formuleringen av det nya test som godkänts av rådet lyder: ”En koncentration som påtagligt
skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av
den, i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks, skall förklaras oförenlig
med den gemensamma marknaden”. Genom detta nya test uppnås kommissionens ursprungliga syften.
Rättssäkerheten förstärks genom att eventuella luckor i det gamla testet täpps igen, samtidigt som
prejudikaten, inklusive EG-domstolens rättspraxis, bevaras. Dessutom bör det framhållas att det nya
testet kommer att tillämpas på grundval av en sund ekonomisk bedömningsram, som beskrivs i de
riktlinjer för horisontella koncentrationer som antogs i december (se nedan). Kommissionen skall också
fortsätta arbetet på ytterligare riktlinjer för icke-horisontella koncentrationer (vertikala koncentrationer
och konglomeratkoncentrationer).

2.1.2 Förfarandefrågor

205. Den nya förordningen innehåller en rad förändringar som syftar till att göra systemet mer
flexibelt samtidigt som förhandskontrollerna med sina tydliga och rättsligt bindande tidsfrister bevaras.
De obligatoriska anmälningarna med uppskjutande verkan bibehålls, men anmälningstidsfristerna blir
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mer flexibla och definitionen av den ”utlösande händelsen” har ändrats. Samtidigt omgärdas
undersökningarna även fortsättningsvis av strikta tidsfrister, om än med något större flexibilitet.

Tidsfrister för undersökningar

206. Den nya förordningen innehåller ett antal betydande förändringar av de tidigare bestämmelserna
om tidsfristerna för undersökningarna. 1) Alla de gamla tidsfristerna har omvandlats till ”arbetsdagar”, med
en del smärre förändringar av tidsperioderna. Från och med den 1 maj 2004 blir exempelvis den tidigare
månadslånga fristen i etapp I lika med 25 arbetsdagar. 2) Sexveckorsfristen i etapp I-ärenden där
åtaganden görs eller en begäran lämnas om att ärendet skall hänskjutas, har nu blivit 35 arbetsdagar. 3) I
fråga om tidsfristerna i etapp II innehåller den nya förordningen en automatisk förlängning på
15 arbetsdagar av fristen, från 90 till 105 arbetsdagar, i de ärenden där parterna erbjudit sig att vidta
korrigerande åtgärder. Syftet med denna bestämmelse är att skapa utrymme för ytterligare samråd med
tredje part och medlemsstaterna. Denna förlängning tillämpas dock inte om korrigerande åtgärder
erbjuds i en tidig fas i förfarandet, dvs. då färre än 55 arbetsdagar gått av förfarandet i etapp II. 4) En
bestämmelse finns om förlängning med 20 arbetsdagar av tidsfristen i etapp II i ärenden med en
komplicerad etapp II. En sådan förlängning görs dock endast på begäran av parterna eller med deras
medgivande.

Tidsfrister för anmälningar

207. Den nya förordningen är även mer flexibel med avseende på tidsfristerna för anmälningar till
kommissionen. Enligt de nya bestämmelserna kan en transaktion anmälas innan ett bindande avtal
slutits förutsatt att det finns en ärlig avsikt att ingå avtal. Den nuvarande anmälningstidsfristen, dvs. en
vecka efter det att avtalet slutits, avskaffas också förutsatt att inga åtgärder vidtas för att genomföra
transaktionen. De mer flexibla reglerna skall göra det möjligt för företagen att bättre organisera sina
transaktioner utan att behöva anpassa sin planering till onödigt rigida regler, och samtidigt underlätta
det internationella samarbetet i koncentrationsärenden, särskilt när det gäller att synkronisera
undersökningar som görs av olika organ.

Ökade befogenheter att inhämta uppgifter

208. När det gäller bestämmelserna i koncentrationsförordningen om att samla in fakta anges i den nya
förordningen att kommissionens befogenheter att inhämta uppgifter, inklusive bestämmelserna om
beräkning av böter, med några få undantag anpassas till dem som föreslås i den nya
tillämpningsförordningen för artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Särskilt stadgas i den nya förordningen
om en höjning av det högsta bötesbeloppet vid oriktiga eller vilseledande upplysningar samt höjda nivåer
på de periodiska påföljder som skall tillämpas då en begäran om upplysningar inte besvaras. Detta torde
göra det lättare för kommissionen att samla in fakta och därigenom effektivisera sina undersökningar. 

Förfarande efter domstolens ogiltigförklarande av beslut

209. Det förfarande enligt artikel 10.5 som skall tillämpas vid ett ogiltigförklarande av ett
kommissionsbeslut har förtydligats för att kodifiera kommissionens praxis i tidigare ärenden. De nya
bestämmelserna följer principen att fallet skall undersökas på nytt, med början i ett nytt etapp I-
förfarande på grundval av en ny anmälan och en ny bedömning som beaktar de aktuella förhållandena på
marknaden.
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Beslutsbefogenheter enligt artikel 8

210. I den nya förordningen klargörs på vilket sätt en förbjuden koncentration skall upplösas genom
avyttring av aktier eller tillgångar (artikel 8.4). Förordningen ger även kommissionen befogenhet att
vidta interimsåtgärder då en koncentration genomförts utan att vara godkänd eller villkor som ålagts
företagen enligt artikel 8.2 överträtts.

2.1.3 Frågor om behörighet

Enklare och mer flexibel fördelning av ärendena

211. Ett av de främsta syftena med kommissionens reformförslag var att, med tanke på
subsidiaritetsprincipen, optimera fördelningen av ärenden mellan kommissionen och de nationella
konkurrensmyndigheterna samtidigt som man löser det efterhängsna och växande problemet med
”flerfaldiga anmälningar”, dvs. transaktioner som måste anmälas till flera konkurrensmyndigheter i EU.
Den nya förordningen innebär, för det första, en rationalisering av hänskjutningssystemet, vari även ingår en
förenkling av kriterierna för när ärenden skall hänskjutas, och, för det andra, att de anmälande parterna i
fasen före anmälan ges möjlighet att ansöka om att ärendet skall hänskjutas. Ändringarna har utformats för
att se till att ärendet, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, behandlas av den myndighet som är bäst
skickad att handlägga det, samtidigt som antalet ärenden som kräver flerfaldiga anmälningar minimeras.

Ärenden med gemenskapsdimension

212. Då parterna i ett ärende med gemenskapsdimension tror att fallet ”påtagligt kan påverka
konkurrensen” på en särskild nationell marknad, kan de begära att ärendet hänskjuts till denna
medlemsstat. De anmälande parterna har exklusiv initiativrätt i detta skede före anmälan. Begäran skall
grunda sig på en motiverad skrivelse och godkännas av både kommissionen och berörda nationella
konkurrensmyndigheter inom korta tidsfrister som utesluter en eventuell blockering.

213. Medlemsstaterna kan – liksom enligt nuvarande förordning – begära att ärenden med
gemenskapsdimension hänskjuts efter anmälan. I sådana fall skall dock ett modifierat ”test” göras, dvs.
ärendet kan hänskjutas om den anmälda transaktionen ”hotar att påtagligt påverka konkurrensen” på en
avgränsad nationell marknad. Tidsfristen för att begära att ärendet skall hänskjutas förblir i stort sett
oförändrad, nämligen 15 arbetsdagar.

Ärenden utan gemenskapsdimension

214. I den nya förordningen anges att ärenden utan gemenskapsdimension på begäran av de
anmälande parterna kan hänskjutas till kommissionen om koncentrationen är anmälningspliktig i minst
tre medlemsstater. Om ingen medlemsstat som är behörig att granska koncentrationen enligt sin
nationella lagstiftning inom 15 arbetsdagar efter det att medlemsstaten mottagit de samgående parternas
motiverade skrivelse invänder mot en hänskjutning av ärendet, får koncentrationen en gemenskaps-
dimension och skall anmälas i enlighet därmed. Om en behörig medlemsstat inom nämnda tidsperiod
framför invändningar hänskjuts ärendet dock inte.

215. Genom den nya förordningen ändras även de befintliga bestämmelserna i artikel 22 om
medlemsstaternas hänskjutning av ärenden som inte har någon gemenskapsdimension. En sådan begäran
skall göras inom 15 dagar efter den nationella anmälan eller, om ingen anmälan krävs, efter det att
transaktionen blivit känd. Andra medlemsstater kan begära att ansluta sig till hänskjutningen inom
15 dagar efter det att de informerats om att en begäran om hänskjutande lämnats. Det ”test” som skall
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tillämpas för att avgöra om kommissionen bör acceptera en sådan hänskjutning är om transaktionen hotar
att påtagligt påverka konkurrensen i den medlemsstat eller de medlemsstater som lämnar in begäran och
om den påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

216. Dessa ändringar av koncentrationsförordningen skall enligt planerna kompletteras genom ett nytt
tillkännagivande om de principer, kriterier och metoder som skall ligga till grund för beslut om att
hänskjuta ett ärende. 

Uppföljningsåtgärder

217. En ändrad tillämpningsförordning tillsammans med ett nytt CO-formulär planeras före den
1 maj 2004, då den nya förordningen träder i kraft. Ytterligare aktualiseringar av kommissionens övriga
tillkännagivanden planeras också för 2004. I överensstämmelse med kommissionens allmänna praxis och
rekommendationerna från det internationella konkurrensnätverket planeras samråd om de kompletterande
åtgärderna innan de antas.

2.2 Riktlinjer för bedömning  av horisontella koncentrationer 

218. Den 16 december antog kommissionen riktlinjer, som utförligt beskriver de analysmetoder
som kommissionen använder sig av för att bedöma de sannolika effekterna på konkurrensen av
”horisontella” koncentrationer, dvs. sammanslagningar av faktiskt eller potentiellt konkurrerande
företag, enligt koncentrationsförordningen. I riktlinjerna klargörs att sammanslagningar och förvärv
endast är olagliga om de förstärker företags marknadsinflytande på ett sätt som sannolikt får negativa
konsekvenser för konsumenterna, särskilt i form av högre priser, produkter av sämre kvalitet eller
minskad valfrihet. De har utformats för att komplettera den omformulering av substanstestet i
koncentrationsförordningen för bedömning av koncentrationers effekter på konkurrensen, som rådet
enats om och antagit den 20 januari 2004. 

219. Denna nya norm klargör att alla koncentrationer som sannolikt får påtagliga negativa effekter på
konkurrensen bör förklaras olagliga, oavsett om de konkurrenshämnade effekterna följer av att en enda
dominerande marknadsaktör skapas eller stärks eller av en oligopolsituation. I de nya riktlinjerna förklaras
att koncentrationer kan skada konkurrensen antingen genom att koncentrationen eliminerar en konkurrent
från marknaden och på så sätt undanröjer en viktig del av konkurrenstrycket eller genom att den gör
samordning mellan de återstående företagen mer sannolik. I riktlinjerna förklaras sålunda de
omständigheter som kan få kommissionen att ringa in problem med konkurrensen.

220. Vägledning ges även beträffande de omständigheter som skulle göra ett ingripande från
kommissionen osannolikt. Det gäller när koncentrationen inte skulle leda till att koncentrationen på
marknaden skulle överstiga vissa specificerade nivåer, som mäts av företagets ”marknadsandel” eller av
det s.k. Herfindahl-Hirschmann-indexet (HHI) (127).

221. I riktlinjerna anges även att kommissionen i sin övergripande bedömning av en koncentrations
sannolika effekter på konkurrensen noggrant skall beakta alla underbyggda påståenden om att
koncentrationen skulle ge effektivitetsvinster. För att sådana vinster skall kunna beaktas skall de dock
gynna konsumenterna, endast kunna uppnås genom koncentrationen, sannolikt bli förverkligade och vara
verifierbara.

¥127∂ HHI-indexet är ett internationellt erkänt mått på marknadskoncentration.
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222. Vidare förklaras i riktlinjerna att särskilda faktorer kan tala emot en tidigare uppfattning att en
koncentration sannolikt skulle skada konkurrensen. Detta kan exempelvis vara fallet då kunderna till de
samgående företagen har ett starkt marknadsinflytande så att de lätt kan vända sig till alternativa
leverantörer. En annan faktor som likaså skall beaktas är hur lätt det är för konkurrerande företag att göra
en lönsam inbrytning på den marknad där de samgående företagen verkar. De sannolika effekterna av en
koncentration skall dessutom bedömas med avseende på vad som annars skulle ha hänt på marknaden. Det
innebär t.ex. att ett uppköp av ett konkurshotat företag inte skulle motivera något ingripande från
kommissionen.

223. De nya riktlinjerna skall tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2004, samma dag som den nya kon-
centrationsförordningen träder i kraft. Under 2004 ämnar kommissionen även offentliggöra ett utkast till
riktlinjer för bedömning av sammanslagningar av icke-konkurrerande företag (”vertikala koncen-
trationer” och ”konglomeratkoncentrationer”).

2.3 Nya riktlinjer för bästa praxis

224. Som en del av reformpaketet i december 2002 tog kommissionen initiativ till ett offentligt samråd
om en reviderad version av riktlinjerna för bästa praxis vid koncentrationsundersökningar från 1999.
Samrådsperioden löpte officiellt ut den 28 februari 2003. Omkring 40 svar lämnades in, varav mer än 20
från internationella advokatbyråer och nationella och internationella juridiska föreningar och
sammanslutningar, inklusive synpunkter från OECD:s avdelning för konkurrensfrågor. GD Konkurrens
fick även nio svar från näringslivet (branschorganisationer och enskilda företag) och tre svar från
konsumentorganisationer. Synpunkter lämnades även av fyra medlemsstater (Tyskland, Frankrike, Irland
och Förenade kungariket) och från de nationella konkurrensmyndigheterna i Norge och Polen. De
skriftliga synpunkter som mottogs under det offentliga samrådet har, utom i två fall, offentliggjorts i sin
helhet på GD Konkurrens webbplats (128). Den slutliga texten till riktlinjerna för bästa praxis finns på
webbplatsen.

2.3.1 Syftet med riktlinjerna för bästa praxis

225. Syftet med riktlinjerna för bästa praxis är att ge berörda parter vägledning om det dagliga arbetet
i EU:s förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer. De skall främja och bygga på en anda av
samarbete och förståelse mellan GD Konkurrens, näringslivet och rättsväsendet. Avsikten är att öka
förståelsen av undersökningsprocessen, göra undersökningarna effektivare och garantera en hög grad av
öppenhet och förutsägbarhet i granskningsprocessen. Framför allt skall riktlinjerna för bästa praxis göra
den korta tid som står till förfogande för EU:s koncentrationsförfaranden så produktiv och effektiv som
möjligt för alla berörda parter. De skall även fortsättningsvis vara ett flexibelt instrument som kan
anpassas till de särskilda omständigheterna i enskilda fall.

2.3.2 Centrala bestämmelser

226. De nya riktlinjerna för bästa praxis innehåller mer ingående vägledning om hur fasen före
anmälan skall gå till. De klargör också att fasen före anmälan skall hanteras flexibelt och anpassas till
ärendets komplexitet för att inte lägga orimliga bördor på de anmälande parterna i oproblematiska
ärenden. I texten klargörs även att kommissionen inte kommer att inleda undersökningar före anmälan
utan medgivande från de anmälande parterna. 

¥128∂ Se Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/ merger_control_comments.html).
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227. Genom riktlinjerna systematiseras bruket av lägesmöten mellan kommissionen och de anmälande
parterna i viktiga skeden i förfarandet, vilket garanterar att de samgående parterna hålls konstant
informerade om hur undersökningen framskrider och att de ges tillfälle att regelbundet diskutera ärendet
med högre tjänstemän i kommissionen. 

228. Vidare införs en möjlighet för parterna att genom s.k. trepartsmöten diskutera frågor rörande
transaktionen direkt med kommissionen och klagande tredje part, t.o.m. innan ett meddelande om
invändningar har utfärdats. Sådana möten, som är frivilliga, hålls då två eller flera motstridiga
uppfattningar har förts fram beträffande viktiga uppgifter om marknaden och dess väsentliga egenskaper
och om effekterna av koncentrationen på konkurrensen på de berörda marknaderna. Syftet med
trepartsmötena är att hjälpa kommissionen att få en välgrundad uppfattning om de aktuella frågorna
innan den slutligt formulerar sina invändningar. För att sådana trepartsmöten skall bli så givande som
möjligt krävs normalt att de berörda parterna, inklusive de anmälande parterna, ömsesidigt visar upp
icke-konfidentiella versioner av nyckeldokument.

229. Dessutom anges i riktlinjerna att kommissionen, för undersökningens och öppenhetens skull,
skall låta parterna ta del av icke-konfidentiella versioner av nyckeldokument i kommissionens akt innan
några invändningar förs fram. Sådana dokument innehåller centrala synpunkter från tredje part som
erhållits under etapp I och senare, bl.a. marknadsundersökningar, som motsäger de anmälande parternas
egna påståenden.

3. Kommissionens beslut

3.1 Beslut som fattats i enlighet med artikel 6.1 b och 6.2 i koncentrationsförordningen

Tetra Laval/Sidel II (129)

230. Den 13 januari beslutade kommissionen att inte motsätta sig att Tetra Laval BV, som hör till den i
Schweiz baserade Tetra Laval Group, ägaren till förpackningsföretaget Tetra Pak, förvärvar det franska
förpackningsföretaget Sidel SA, förutsatt att vissa åtaganden och andra villkor uppfylls.

231. Sedan förstainstansrätten den 25 oktober 2002 upphävt kommissionens beslut av den 30 oktober
2001 om att förbjuda transaktionen, började kommissionen på nytt granska den planerade transaktionen.
Transaktionen berörde marknaden för förpackning av flytande livsmedel. Kommissionens granskning
inriktade sig på de olika punkter som aktualiserats genom förstainstansrättens dom och som krävde
ytterligare undersökningar. Med utgångspunkt i förstainstansrättens dom granskade kommissionen
effekterna av transaktionen på de bredare marknaderna för sträckformblåsningsmaskiner i stället för på
de snävare marknaderna för sträckformblåsningsmaskiner utgående från slutanvändning.

232. Kommissionen fick dock uppgifter om en ny sträckformblåsningsmaskinteknik under
beteckningen ”Tetra Fast”, som Tetra haft under utveckling och som kommissionen inte känt till under
det tidigare förfarandet. Trots att Tetra Fast-tekniken fortfarande var under utveckling prövades den redan
på fältet och gav därför anledning till allvarliga farhågor för att en dominerande ställning skulle skapas på
de bredare marknaderna för sträckformblåsningsmaskiner. Detta beror på att denna teknik, i förening
med Sidels klara tekniska och andra fördelar, tycktes vara i stånd att få en betydande effekt på det
sammanslagna företagets framtida ställning på marknaderna i fråga. Dessa farhågor undanröjdes dock
genom Tetras åtagande att licensiera sin Tetra Fast-teknik. 

¥129∂ Beslut av den 13 januari 2003 i ärende COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel.
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233. Den 8 januari överklagade kommissionen förstainstansrättens ogiltigförklarande av dess beslut
om förbud av den 30 oktober 2001 och påföljande beslut om upplösning av koncentrationen av den
30 januari 2002 (130). Beslutet om godkännande i detta ärende, som beaktar förstainstansrättens dom, kan
påverkas av resultatet av kommissionens överklagan och en eventuell ny granskning av kommissionens
tidigare beslut av EG-domstolen, eller förstainstansrätten, om EG-domstolen skulle hänskjuta målet
tillbaka till denna. 

Pfizer/Pharmacia (131)

234. Den 27 februari godkände kommissionen på vissa villkor att Pfizer Inc. förvärvade Pharmacia
Corporation genom en transaktion som skapar världens största läkemedelsföretag i fråga om
försäljning och FoU-utgifter. Transaktionen leder till ett antal horisontella överlappningar på
marknaderna för humanläkemedel (inklusive existerande produkter och produkter under utveckling)
och för djurhälsovård. 

235. Godkännandet följde på en undersökning av ett antal olika behandlingsområden, både
beträffande humanläkemedel och djurhälsovård, där transaktionen ledde till allvarliga tvivel om den
var förenlig med den gemensamma marknaden. Som ett svar på de allvarliga tvivel som
kommissionen gett uttryck för, erbjöd parterna åtaganden för att undanröja de konkurrensproblem
som kommissionen ringat in. 

236. I detta ärende samarbetade kommissionen nära med federala handelskommissionen i Förenta
staterna för att analysera en rad ämnen, främst korrigerande åtgärder i fråga om områdena urinal
inkontinens och erektil funktionsrubbning, där parterna åtog sig att själv göra avyttringar på global nivå.

Konica/Minolta (132)

237. Den 11 juli beslutade kommissionen att godkänna Minoltas planerade förvärv av Konica, två
japanska tillverkare av kameror, fotokopiatorer och andra avbildningsprodukter. Båda företagen utvecklar
och tillverkar avbildningsprodukter och avbildningsutrustning, inklusive kameror, fotokopiatorer och
ljusmätare. Konicas huvudsakliga intresse inom det sistnämnda området utgörs av ett aktieinnehav i det
japanska företaget Sekonic. 

238. Kommissionens undersökning visade att Konicas och Minoltas affärsverksamheter till stora delar
kompletterade varandra, även om det finns överlappningar på marknaderna för flera produkter, bl.a.
fotokopiatorer, kompaktkameror, digitalkameror och ljusmätare. Kommissionen hyste farhågor
beträffande koncentrations effekter på marknaden för ljusmätare. Konica åtog sig dock att avyttra sin
andel på omkring 40 % av Sekonic, den japanska tillverkaren av ljusmätare.

239. Kommissionens undersökning genomfördes i nära samarbete med justitiedepartementet i
Förenta staterna. 

¥130∂ Pressmeddelande IP/02/1952.
¥131∂ Beslut av den 27 februari 2003 i ärende COMP/M.2922, Pfizer/Pharmacia.
¥132∂ Beslut av den 11 juli 2003 i ärende COMP/M.3091, Konica/Minolta.
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Caemi/CVRD (133)

240. Den 18 juli godkände kommissionen Companhia Vale do Rio Doces (CVRD) planerade förvärv
av ensam kontroll över Caemi, som kontrolleras gemensamt med Mitsui, ett japanskt företag som handlar
med järnmalm. CVRD och Caemi är gruvföretag med säte i Brasilien, som producerar och säljer
järnmalm, kaolin och bauxit. CVRD hade förvärvat delad kontroll över Caemi genom en transaktion som
kommissionen godkände på vissa villkor i oktober 2001. Kommissionen drog slutsatsen att ändringen
från delad till ensam kontroll inte ledde till några nya konkurrensproblem. 

241. På samma sätt som vid kommissionens godkännande av den första transaktionen, har analysen i
det nya ärendet inriktats på marknaderna för produktion och försäljning av järnmalm, som var de enda
marknader som påverkades. Kommissionens undersökning visade att marknadsdynamiken (avtalspraxis,
prisöverenskommelser och rabattpolicy) inte hade förändrats väsentligt sedan den ursprungliga
transaktionen godkändes och att CVRD:s konkurrensposition varit i stort sett stabil under de föregående
18 månaderna. Kommissionen drog slutsatsen att den anmälda transaktionen inte hade några påtagliga
effekter på de relevanta marknaderna. Den förändrade inte det konkurrensläge som uppstått genom den
första transaktionen och inga ytterligare konkurrensproblem identifierades. 

242. Eftersom den korrigerande åtgärd som ingick i beslutet om godkännande av den första
transaktionen, dvs. avyttringen av Caemis andel i Québec Cartier Mining Company, ännu inte hade
genomförts, åtog sig CVRD att ta ansvaret för att detta åtagande uppfylldes. Detta överensstämmer med
kommissionens tidigare praxis i sådana ärenden.

Procter & Gamble/Wella (134)

243. Den 30 juli godkände kommissionen det amerikanska företaget Procter & Gambles (P&G)
planerade förvärv av ensam kontroll över det tyska företaget Wella AG. Till beslutet fogades ett paket av
åtaganden. 

244. Både P&G och Wella verkar på marknaderna för hårvårdsprodukter, dofter och färgkosmetika.
Kommissionen ansåg att transaktionen i den form som den anmäldes sannolikt skulle ha skapat en
dominerande ställning på marknaderna för hela sortimentet av hårvårdsprodukter (schampo, balsam,
kurer, stylingprodukter och färger) i Irland och på en del hårvårdsmarknader i Norge och Sverige. 

245. För att återupprätta en reell konkurrens på marknaderna för hårvårdsprodukter åtog sig P&G att
bevilja en licens med ensamrätt för fem år, följd av en period utan användning (black-out) av följande
varumärken: P&G:s hårvårdsmärke ”Herbal Essences” för hela sortimentet av hårvårdsprodukter i Irland,
Norge och Sverige, och P&G:s färgämnesmärken ”Loving Care”, ”Lasting Color”, ”Glints”, ”Borne
Blonde” och ”Highlights”. Åtagandet gällde även Wellas stylingmärken ”Silvikrin” i Irland och ”Catzy”
i Norge. Paketet med korrigerande åtgärder, som bestod av licensieringen av dessa varumärken
tillsammans med vissa andra tillgångar som erbjöds av parterna, undanröjde farhågorna beträffande
transaktionens negativa effekter på konkurrensen på hårvårdsmarknaderna i Irland, Norge och Sverige. 

¥133∂ Beslut av den 18 juli 2003 i ärende COMP/M.3161, CVRD/Caemi.
¥134∂ Beslut av den 30 juli 2003 i ärende COMP/M.3149, Procter & Gamble/Wella.
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Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (135)

246. Den 29 juli beslutade kommissionen att godkänna att förvaltningsbolagen Candover och Cinven
förvärvade gemensam kontroll över det i Tyskland baserade akademiska fackbokförlaget
BertelsmannSpringer. Genom transaktionen skapades band mellan BertelsmannSpringer och det
nederländska bokförlaget Kluwer Academic Publishers, som Candover och Cinven förvärvat 2002. Den
skapade likaså band mellan BertelsmannSpringers affärsverksamhet och affärsverksamheten i det franska
fackbokförlaget MediMedia som delvis kontrolleras av Cinven. 

247. Både BertelsmannSpringer och Kluwer Academic Publishers var verksamma på den globala
marknaden för akademisk förlagsverksamhet med särskild tonvikt på vetenskapliga, tekniska och
medicinska tidskrifter, som nästan uteslutande publiceras på engelska. Kommissionens undersökning
visade att BertelsmannSpringer och Kluwer Academic Publishers som resultat av koncentrationen skulle
bli näst störst på marknaden, dock med ett stort avstånd till marknadsledaren Elsevier Science.
Kommissionen fann inga belägg för att koncentrationen skulle skapa en kollektiv dominerande ställning. 

248. BertelsmannSpringer och MediMedia var båda verksamma på de franska och tyska marknaderna
för förlagsverksamhet på det medicinska området. Kommissionens undersökning visade att transaktionen
skulle ha skapat en dominerande ställning på den franska marknaden. För att undanröja kommissionens
farhågor erbjöd sig Candover och Cinven att avyttra BertelsmannSpringers verksamhet i Frankrike på
marknaden för medicinsk facklitteratur som går under namnet Groupe Impact Médicine. Kommissionen
drog slutsatsen att detta åtagande skulle undanröja farhågorna beträffande konkurrensen.

Teijin/Zeon (136)

249. Den 13 augusti godkände kommissionen bildandet av ett gemensamt företag för företagen Zeons
och Teijins verksamheter på området för DCPD RIM (dicyclopentadiene reaction injection moulding). 

250. Zeon är ett japanskt företag som sysslar med konstruktion, tillverkning och distribution av
syntetgummi, syntetlatex, kemikalier, medicinsk utrustning och miljö-, byggnads- och
anläggningsmaterial. Zeon har även verksamhet inom affärsområdet DCPD RIM, genom dotterföretag
inom tillverkning av formar och beredningar av DCPD RIM. Teijin, som också är japanskt, är
moderbolag till en grupp företag som utvecklar och marknadsför fibrer. Teijin verkar i DCPD RIM-
sektorn genom sitt helägda dotterföretag, Teijin Metton. 

251. Zeon och Teijin var de enda leverantörerna av DCPD RIM-beredningar i Europa. Föreningen av
deras verksamheter på detta område ledde därför till allvarliga farhågor beträffande konkurrensen. För att
undanröja dessa farhågor åtog sig parterna att avyttra Teijins kontrollerande andel i Metton America
Incorporated, som också verkar på DCPD RIM-området, till ett oberoende och ekonomiskt livskraftigt
företag. Eftersom denna avyttring skulle eliminera hela den ökning av marknadsandelarna som
transaktionen medför, beslutade kommissionen att godkänna transaktionen förutsatt att detta åtagande
uppfylls. 

252. Den japanska konkurrensmyndigheten hade redan tidigare godkänt transaktionen. 

¥135∂ Beslut av den 29 juli 2003 i ärende COMP/M.3197, Candover/Cinven/Bertelsmann.
¥136∂ Beslut av den 12 augusti 2003 i ärende COMP/M.3235, Teijin/Zeon.
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Alcan/Pechiney II (137)

253. Den 29 september godkände kommissionen det kanadensiska aluminiumföretaget Alcans
planerade förvärv av den franska aluminiumtillverkaren Pechiney. De båda företagen sysslar med
brytning av bauxit, raffinering av aluminiumoxid och elproduktion samt med smältning, produktion och
återvinning av aluminium. Båda företagen har avdelningar för forskning och utveckling och producerar
även tillverkningsvaror, främst förpackningar, bl.a. aerosolburkar, kassetter och flexibla förpackningar. 

254. Transaktionen skulle skapa världens största aluminiumföretag med avseende på den globala
försäljningen, något större än Alcoa. I kommissionens marknadsundersökning identifierades
konkurrensproblem på den övergripande marknaden för platta aluminiumprodukter (FRP), särskilt
material för dryckes- och livsmedelsburkar och material för burköverstycken. Undersökningen
identifierade även problem på marknaderna för aerosolburkar och aluminiumkassetter som kräver
starka förpackningar. Slutligen gav undersökningen anledning till allvarliga tvivel beträffande tre
teknikmarknader (teknik för raffinering av aluminiumoxid, cellsmältningsteknik och Prebake-
ugnsteknik), där transaktionen skulle förena de två ledande aktiva licensgivarna i aluminium-
produktionskedjan. 

255. För att undanröja kommissionens konkurrensfarhågor lade Alcan fram ett omfattande paket av
åtaganden. För det första erbjöd sig Alcan att avyttra antingen sin andel på 50 % av AluNorf och dess
valsverk i Göttingen och Nachterstedt eller Pechineys anläggning Neuf-Brisach, folieringsanläggning i
Rugles och, om köparen så önskar, valsverket i Annecy. I båda dess avyttringserbjudanden ingår
toppmoderna produktionsanläggningar. Alcans gjuterihall i Latchford kunde, om köparen så önskar,
också läggas till antingen AluNorf- eller Neuf-Brisach-paketet. Dessutom skulle Alcan överlåta
forsknings- och utvecklingsresurser till köparen. Detta paket skulle göra det möjligt för en potentiell
köpare att fungera som en fullt konkurrenskraftig aktör i FRP-branschen. Alcan erbjöd sig även att
eliminera överlappningen mellan de två företagens verksamheter på områdena för aerosolburkar och
aluminiumkassetter. Vidare förband sig Alcan att fortsätta att erbjuda licenser för ovannämnda tekniker
på villkor motsvarande dem som tillämpades före transaktionen och att helt avyttra företagets teknik för
anodhärdningsugnar. 

256. Dessa villkor garanterar att det på marknaderna kommer att finnas tillräckligt många, starka och
kompetenta leverantörer till gagn för de industriella användarna och i sista hand konsumenterna.
Dessutom måste en potentiell köpare för kommissionen påvisa sin förmåga att upprätthålla och utveckla
dessa tillgångar som en aktiv kraft i aluminiumindustrin (138). 

¥137∂ Beslut av den 29 september 2003 i ärende COMP/M.3225, Alcan/Pechiney (II).
¥138∂ Redan 1999 anmälde Alcan och Pechiney ett icke-fientligt samgående för formellt godkännande. Affären föranledde

många farhågor beträffande konkurrensen och blev föremål för en noggrann undersökning. Planen övergavs i mars 2000
då företagen inte kunde enas om de åtaganden som skulle göras till kommissionen.
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3.2 Beslut som fattats i enlighet med artikel 8 i koncentrationsförordningen

3.2.1 Artikel 8-beslut utan villkor

Celanese/Degussa (139)

257. Den 11 juni godkände kommissionen utan villkor det tyska kemiföretagen Celaneses och
Degussas plan att bilda ett gemensamt företag. Parterna skulle överföra största delen av sina
affärsverksamheter inom oxokemikalier till det gemensamma företaget.

258. Kommissionen inledde en fördjupad undersökning, eftersom koncentrationen skulle ha lett till
stora marknadsandelar på flera marknader. Undersökningen visade dock att bildandet av det
gemensamma företaget inte skulle skapa eller stärka någon dominerande ställning. Kommissionen fann
att marknadsandelarna på dessa marknader inte var någon tillförlitlig indikator på marknadsinflytande
och att förekomsten av konkurrenter med betydande överskottskapacitet skulle utöva ett tillräckligt
konkurrenstryck på det gemensamma företaget. Ytterligare konkurrenstryck kom från producenter
utanför EES.

SEB/Moulinex II (140)

259. Den 11 november konstaterade kommissionen att SEB:s köp av Moulinex – två tillverkare av
små elektriska hushållsapparater – inte ledde till några problem för konkurrensen i Spanien, Irland,
Italien, Finland och Förenade kungariket. 

260. Ärendet granskades i ljuset av förstainstansrättens dom i april, som bekräftade kommissionens
beslut från 2002 om att hänskjuta de franska aspekterna till Frankrike och beslutet om att ålägga
villkor i ett antal europeiska länder, men upphävde det villkorslösa godkännandet i de fem övriga
medlemsstaterna. 

261. Kommissionen gjorde en ny och ingående undersökning av de fem berörda länderna för att
bedöma effekterna av koncentrationen på konkurrensen. I undersökningen granskades alla konkurrenters
ställning på alla marknader med avseende på omsättning, produktsortiment och varumärkesstyrka. Denna
fördjupade analys bekräftade att konsumenterna i Spanien, Irland, Italien, Finland och Förenade
kungariket skulle gynnas av tillräckligt stor konkurrens även efter sammanslagningen.

262. Detta beslut påverkade inte beslutet från 2002 vad gäller SEB:s uppfyllande av de åtaganden
företaget gjort med avseende på de nio övriga länderna. 

3.2.2 Artikel 8-beslut med villkor och åtaganden

Siemens/Drägerwerk/JV (141)

263. Den 30 april lämnade kommissionen ett villkorat godkännande för att de tyska företagen Siemens
AG och Drägerwerk AG förenade sina affärsverksamheter i fråga om medicinska respiratorer,
anestesiapparater och patientmonitorer i ett gemensamt företag med namnet Dräger Medical. 

¥139∂ Beslut av den 11 juni 2003 i ärende COMP/M.3056, Celanese/Degussa.
¥140∂ Beslut av den 11 november 2003 i ärende COMP/M.2621, SEB/Moulinex II.
¥141∂ Ärende COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk/JV.
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264. Kommissionens undersökning inriktade sig på det gemensamma företagets effekter på
marknaderna för anestesiapparater, respiratorer och anordningar för patientövervakning. Under de
senaste åren har det skett en betydande konsolidering av dessa marknader i och med att de viktigaste
aktörerna blivit större genom förvärv av mindre tillverkare. Kommissionen befarade att Siemens och
Drägerwerk genom sitt gemensamma företag skulle få en alltför stor andel av de berörda marknaderna,
vilket skulle vara negativt för sjukhusen. Transaktionen skulle även eliminera en särskilt nära konkurrent,
framför allt på marknaden för respiratorer.

265. Som svar på de farhågor beträffande konkurrensen som kommissionen uttryckt, erbjöd sig
parterna att sälja Siemens verksamhet inom respirator- och anestesisektorerna, vilket undanröjde den
horisontella överlappningen på detta område, och att förse konkurrenterna med den information som de
behöver för att kunna koppla ihop sina patientmonitorer och kliniska informationssystem med det nya
företagets utrustning. 

266. Kommissionen samarbetade i detta ärende nära med den federala handelskommissionen i Förenta
staterna. Siemens/Dräger hade betydligt mindre marknadsandelar i Nordamerika än i Europa. Därför
hade de amerikanska konkurrensmyndigheterna inga invändningar mot transaktionen.

Newscorp/Telepiù (142)

267. Den 2 april godkände kommissionen sammanslagningen av de två företag med satellitbaserade
plattformar för betal-TV som finns i Italien. Beslutet var kopplat till en rad villkor som skall gälla t.o.m.
2011. Koncentrationen bestod i News Corporations förvärv av ensam kontroll över Telepiù (från
Vivendikoncernen) och en därpå följande sammanslagning av Telepiù med Stream, den betal-TV-plattform
som kontrolleras av News Corporation.

268. De italienska betal-TV-operatörerna har dragits med allvarliga ekonomiska svårigheter alltsedan
de inledde sin verksamhet (Telepiù 1991 och Stream 1998). Två tidigare granskningar av liknande planer
på transaktioner utfördes av den italienska antitrustmyndigheten.

269. Kommissionen drog slutsatsen att koncentrationen skulle ha skapat ett permanent
kvasimonopol på den italienska betal-TV-marknaden, hinder för inträde på marknaden för
satellitbaserad betal-TV och en monopolställning i Italien med avseende på förvärv av en del typer av
attraktiva program (särskilt ensamrätt till vissa fotbollsmatcher, som hålls årligen och där nationella
lag deltar, och succéfilmer). Detta skulle ha utestängt tredje part från att få tillgång till attraktiva
program, den drivande faktorn bakom betal-TV-abonnemang och nyckeln till en framgångsrik betal-
TV-verksamhet. Undersökningen visade även att två företag med största sannolikhet inte skulle kunna
överleva på betal-TV-marknaden i Italien. 

270. Kommissionen tog vederbörlig hänsyn till de båda företagens kroniska ekonomiska svårigheter,
den italienska marknadens särdrag och det sändningsavbrott som den eventuella nedläggningen av
Stream skulle vålla de italienska betal-TV-abonnenterna. Sammantaget ansåg kommissionen att ett
godkännande av koncentrationen på lämpliga villkor skulle vara fördelaktigare för konsumenterna än ett
förbudsbeslut, varefter ägarna högst sannolikt skulle lägga ned Stream.

271. De åtaganden som kommissionen godtog syftade till att på lång sikt (till 2011) garantera tredje
part tillgång till attraktiva program, till den tekniska plattformen och till systemet för villkorad tillgång

¥142∂ Beslut av den 2 april 2003 i ärende COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
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samt att den kombinerade plattformen inte skulle engagera sig i alternativa överföringsmedia. Samtidigt
inrättades ett effektivt genomförandesystem, där den italienska tillsynsmyndigheten getts en nyckelroll.

DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV (143)

272. Den 30 april godkände kommissionen att DaimlerChrysler AG och Deutsche Telekom AG
förvärvade gemensam kontroll över det nybildade gemensamma företaget Toll Collect. Toll Collect skall
inrätta och driva ett system för inkassering av vägavgifter för tunga lastbilar i Tyskland, som även kan
användas som plattform för telematiktjänster. 

273. Kommissionen konstaterade att bildandet av det gemensamma företaget skulle skapa en
dominerande ställning för DaimlerChrysler på den framväxande marknaden för telematiksystem för
transporter och logistik i Tyskland. En snabb tillväxt förväntas på denna marknad. 

274. Genom den gemensamma kontrollen av Toll Collect skulle DaimlerChrysler, den största tyska
tillverkaren av lastbilar och en av de främsta aktörerna på marknaden för telematiksystem för transporter
och logistik, kontrollera oberoende företags möjligheter att sälja tjänster till Toll Collects
fordonsmonterade utrustning. Toll Collect skulle fungera som ”portvakt” för tillhandahållande av
telematiktjänster för denna plattform och DaimlerChrysler skulle kunna kontrollera konkurrens-
förhållandena på denna marknad. Samtidigt skulle tillkomsten av en dominerande standard för den
fordonsmonterade utrustningen leda till att leverantörer av telematiksystem som redan finns på
marknaden skulle försvinna. 

275. För att bemöta kommissionens konkurrensfarhågor åtog sig parterna att bilda ett oberoende
företag, Telematics Gateway, och att utveckla ett GPS-gränssnitt för Toll Collects fordonsmonterade
utrustning så att den kan anslutas till kringutrustning från tredje part och en modul för inkassering av
vägavgifter som kan integreras i telematikutrustning från tredje part.

276. Kommissionen fann att åtagandepaketet, samtidigt som det undanröjde konkurrensfarhågorna
och skapade rättvisa konkurrensförhållanden för alla aktörer, skulle lägga en grund till utvecklingen av
den framväxande marknaden för telematiksystem och, framför allt, stå i överensstämmelse med
konsumenternas intressen. 

Verbund/EnergieAllianz (144)

277. Den 11 juni godkände kommissionen, med vissa villkor och åtaganden, en sammanslagning av
det österrikiska kraftföretaget Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) med fem regionala
österrikiska elleverantörer i koncernen EnergieAllianz. 

278. Kommissionen kom fram till att affären skulle skapa eller förstärka dominerande ställningar för
EnergieAllianz och Verbund på marknaderna för elleveranser till stora kunder, små distributörer och små
kunder i Österrike. 

279. Parternas förenade andelar av dessa marknader var stora: beroende på konsumentgrupp, varierade
de från 50 % till 75 %. Situationen skulle ha förvärrats ytterligare genom elimineringen av Verbund, den
viktigaste existerande och potentiella konkurrenten till EnergieAllianz, parternas ledande ställning inom
kraftproduktion och förekomsten av band till konkurrerande företag. 

¥143∂ Beslut av den 30 april 2003 i ärende COMP/M.2903, DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV.
¥144∂ Beslut av den 11 juni 2003 i ärende COMP/M.2947, Verbund/EnergieAllianz.
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280. Parterna gjorde åtaganden som skingrade kommissionens farhågor. Ett av dessa åtaganden,
försäljningen av Verbunds kontrollerande andel i APC, dess återförsäljare för större kunder, måste vara
uppfyllt innan sammanslagningen genomfördes. 

281. Mot bakgrund av de existerande förhållandena i Österrike med avseende på graden av
marknadsavreglering och den tillräckliga länkkapaciteten till och från Tyskland, har kommissionen
beaktat den omständigheten att man på medellång sikt kan räkna med att det planerade ikraftträdandet av
det nya direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för elektricitet och förordningen om
gränsöverskridande energihandel kommer att minska hindren för inträde på marknaden. Kommissionen
har även beaktat att den österrikiske ekonomi- och arbetskraftsministern uppgett att han var beredd att
omedelbart genomföra bestämmelserna om rättslig åtskillnad i direktiven om energimarknaderna. 

282. Kommissionen arbetade i nära och fruktbar kontakt med den österrikiska nationella
konkurrensmyndigheten och det österrikiska energitillsynsorganet, E-Control. Detta tillsynsorgan
kommer att övervaka genomförandet av vissa delar av åtagandepaketet. Beslutet har överklagats till
förstainstansrätten av Wirtschaftskammer Kärnten och Best connect Ampere Strompool (145).

DSM/Roche (146)

283. Den 23 juli godkände kommissionen det nederländska företaget DSM:s planerade förvärv av det
schweiziska företaget Roches (RV&FC) avdelning för vitaminer och finkemikalier. DSM och RV&FC är
verksamma inom en mängd olika produktområden. De enda överlappningarna finns dock på området för
foderenzymer, särskilt enzymer för nedbrytning av icke-stärkelsebaserade polysackarider (NSP-
nedbrytande enzymer) och fytas. NSP-nedbrytande enzymer hjälper djuren att uppta näringsämnen i
fodret. Fytas är ett enzym som används för att öka mängden nedbrytbar fosfor i djurfoder och begränsa
föroreningarna genom att minska mängden fosfater i animalisk gödsel. DSM och RV&FC hör till två
olika vertikala allianser: DSM är allierat med BASF och RV&FC med Novozymes, en dansk tillverkare
av industriella enzymer.

284. Kommissionen har upptäckt problem för konkurrensen på marknaden för fytas. DSM:s förvärv
av RV&FC skulle ha skapat ett strukturellt band mellan de två allianserna och lett till kvasimonopol på
marknaden för fytas både på produktions- och distributionsnivån. 

285. DSM gjorde ett antal åtaganden som syftade till att upplösa alliansen med BASF för produktion
och distribution av foderenzymer och att överföra verksamheterna inom produktionen av foderenzymer
till en köpare som skall godkännas av kommissionen. Kommissionen konstaterade att de korrigerande
åtgärderna undanröjde konkurrensproblemen och återupprättade en reell konkurrens. 

286. Kommissionen samarbetade nära med den federala handelskommissionen i Förenta staterna, som
också granskade transaktionen. 

GE/Instrumentarium (147)

287. Den 2 september lämnade kommissionen ett villkorat godkännande av GE Medical Systems
förvärv av det finländska företaget Instrumentarium. General Electric (GE) har global verksamhet på
många affärsområden och marknadsför genom GE Medical Systems ett brett sortiment av medicinsk

¥145∂ Mål T-350/03.
¥146∂ Beslut av den 23 juli 2003 i ärende COMP/M.2972, DSM/Roche.
¥147∂ Beslut av den 2 september 2003 i ärende COMP/M.3083, GE/Instrumentarium.
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utrustning, bl.a. utrustning för diagnostisk avbildning (t.ex. röntgenapparater), elektromedicinska system
(t.ex. patientmonitorer) och IT-lösningar för sjukhus. Instrumentarium är verksamt på områdena för
anestesi, intensivvård och medicinsk avbildningsteknik genom varumärkena Datex-Ohmeda, Ziehm och
Spacelabs, en tillverkare av patientmonitorer som Instrumentarium förvärvade i fjol, baserad i Förenta
staterna.

288. Kommissionen befarade att GE och Instrumentarium skulle få en alltför stor andel av marknaden
för patientmonitorer, vilket skulle ha varit skadligt för sjukhusen. 

289. Under de senaste åren har det skett en betydande konsolidering av de berörda marknaderna i och
med att de viktigaste aktörerna blivit större genom förvärv av mindre tillverkare. Genom att sammanföra
två av de fyra ledande aktörerna på marknaden för patientmonitorer i Europa har sammanslagningen
ytterligare accentuerat denna tendens. Transaktionen undanröjde en särskilt stark konkurrent från
marknaden och stärkte därför betydligt GE/Instrumentariums inflytande på marknaden för perioperativa
patientmonitorer gentemot sina kunder, dvs. sjukhusen.

290. Undersökningen ledde även till farhågor för att GE i framtiden skulle kunna favorisera sina egna
patientmonitorer för intensivvården och det perioperativa området och sitt kliniska informationssystem
genom att undanhålla de uppgifter om gränssnittet som behövs för att konkurrenternas egna system skall
kunna kopplas samman med de anestesiapparater och annan relevant utrustning som det sammanslagna
företaget säljer. Detta skulle inte ligga i sjukhusens intresse, eftersom det skulle minska deras frihet att
välja leverantör och kunna leda till högre priser. 

291. GE åtog sig att sälja Instrumentariums Spacelabs och att sluta en rad leveransavtal med köparen
för att garantera att dennes anestesiutrustning, patientmonitorer och kliniska informationssystem kan
samverka med anordningar från tredje part. 

292. Kommissionen hade ett nära samarbete med Förenta staternas justitieministerium i granskningen
av ärendet GE/Instrumentarium. 

3.3 Beslut fattade i enlighet med artikel 9 i koncentrationsförordningen

Electrabel/intercommunales (148)

293. År 2003 anmälde Electrabel en serie transaktioner med gemenskapsdimension med avsikt att
förvärva de regionala kooperativa allmännyttiga företagens (intercommunales) leveransverksamheter på
el- och gasområdena. 

294. För att avreglera de belgiska el- och gasmarknaderna måste intercommunales skilja sin el- och
gasförsörjningsfunktion till berättigade kunder från sin distributionsfunktion. Electrabel Customer
Solutions (ECS), en filial till Suez energiavdelning Tractebel, erbjöd sig att förvärva leveranskontrakten
med berättigade kunder som inte valt någon leverantör för att på så sätt bli den leverantör som garanterar
elförsörjningen för dessa kunder. I gengäld skulle intercommunales förvärva en andel av ECS. I Flandern
gällde den planerade transaktionen både gas och el, medan avtalen för den vallonska delen av Belgien
begränsades till el. Eftersom alla avtal med de olika intercommunales anmäldes som särskilda

¥148∂ Beslut av den 13 februari 2003 i ärendena COMP/M.3075, ECS/Intercommuncale Iveka, COMP/M.3076, ECS/
Intercommunale IGAO, COMP/M.3077, ECS/Intercommunale Intergem, COMP/M.3078, ECS/Intercommuncale
Gaselwest, COMP/M.3079, ECS/Intercommunale Imewo, och COMP/M.3080, ECS/Intercommunale Iverlek.
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transaktioner omfattades en del av dem direkt av de belgiska konkurrensmyndigheternas behörighet, som
drog slutsatsen att de skulle stärka Electrabels dominerande ställning på marknaden.

295. För att garantera samstämmighet med tidigare beslut begärde de belgiska konkurrensmyndigheterna
att få överta de ärenden som anmälts till kommissionen. I alla ärenden med gemenskapsdimension drog
kommissionen slutsatsen att transaktionerna skulle kunna stärka Electrabels redan dominerande ställning på
marknaderna för elförsörjning till berättigade kunder. Dessa marknader är nationella. Kommissionen
konstaterade även att transaktionerna skulle öka de redan stora hinder för inträde på de belgiska el- och
gasmarknaderna som Electrabels konkurrenter möter. Dessutom skulle de beröva konkurrerande företag
möjligheten att bli leverantörer som garanterar försörjningen, en position som i sig väsentligt ökar en
leverantörs trovärdighet på marknaden. Kommissionen beslutade därför att hänskjuta dessa ärenden till
behöriga belgiska myndigheter. Den 4 juli gav den belgiska konkurrensmyndigheten tillstånd till
transaktionerna (inklusive de som kommissionen hänskjutit till den) under förutsättning att vissa åtaganden
gjordes.

Arla/Express Dairies (149)

296. Den 10 juni beslutade kommissionen att hänskjuta en del av den planerade
sammanslagningen av det i Danmark baserade mejeriproduktsföretaget Arla Foods och brittiska
Express Dairies till Förenade kungarikets konkurrensmyndighet för att få en bedömning av effekterna
på konkurrensen på marknaderna för förädlad färsk mjölk och färsk grädde i Förenade kungariket.
Samma dag godkände kommissionen transaktionen beträffande de övriga produktmarknaderna och
de geografiska marknaderna. 

297. Förenade kungariket begärde att kommissionen skulle hänskjuta vissa delar av ärendet till den
brittiska konkurrensmyndigheten, nämligen marknaderna för uppköp av råmjölk, försäljningen av färsk
förädlad mjölk och försäljningen av färsk koncentrerad grädde (förpackad grädde) i Förenade kungariket.
Myndigheterna i Förenade kungariket begärde även att få överta granskningen av marknaden för mjölk
på flaska (som främst levereras till mjölkutkörare) i vissa områden i England, där konkurrensen enligt
deras uppfattning kunde påverkas av transaktionen.

298. Kommissionen ansåg att transaktionen skulle kunna leda till problem för konkurrensen på
marknaderna för leverans av färsk mjölk, färsk förpackad grädde och mjölk på flaska, som
konkurrensmyndigheterna i Förenade kungariket skulle vara bättre skickade att granska. Kommissionen
identifierade dock inga konkurrensproblem i form av individuell eller kollektiv dominans på marknaden
för uppköp av råmjölk. Därför avslog kommissionen denna del av begäran och godkände den planerade
transaktionen för denna marknad och de marknader för vilka Förenade kungariket inte begärt att få överta
ärendena. 

Lagardère/Natexis/VUP (150)

299. Den 14 maj begärde de franska myndigheterna att det franska konglomeratet Lagardères
planerade förvärv av Vivendi Universal Publishing (VUP) skulle hänskjutas till dem. Transaktionen
gäller de två största bokförlagen i Frankrike.

300. De franska myndigheterna ansåg att transaktionen hotade att skapa dominerande ställningar på
ett antal marknader i Frankrike som utgör delar av ”bokkedjan” (marknaderna för förvärv av

¥149∂ Ärende COMP/M.3130, Arla/Express Dairies.
¥150∂ Ärende COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP.
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författarrättigheter, förlagsverksamhet och distribution). De begärde därför att koncentrationsärendet
delvis skulle hänskjutas så att de skulle kunna analysera effekterna av transaktionen på dessa olika
marknader i Frankrike.

301. Kommissionen konstaterade att de flesta marknaderna hade en övernationell geografisk
dimension, som täcker hela det franskspråkiga området i Europa, och därför inte kunde hänskjutas till
Frankrike.

302. Vad gäller marknaderna för försäljning av skolböcker och andra läroböcker, fann kommissionen
att skolböckerna bildar en separat nationell marknad, som de franska myndigheterna hävdat (framför allt
på grund av förekomsten av nationella utbildningsprogram). Kommissionen lyckades dock inte fastställa
den geografiska dimensionen för den andra av de två marknaderna. Mot bakgrund av den stora
överlappningen mellan dessa två marknader och alla de andra delarna av parternas verksamhet i
bokkedjan, ansåg kommissionen att en enda myndighet borde granska effekterna av transaktionen på alla
relevanta marknader. I sitt beslut beaktade kommissionen Lagardèrekoncernens önskan att ställas inför
endast en konkurrensmyndighet, särskilt som endast marknaden för försäljning av skolböcker hänsköts
till de franska myndigheterna. Slutligen upplyste de belgiska myndigheterna kommissionen om att de
föredrog att ärendet behandlades på EU-nivå. Den 23 juli antog kommissionen därför ett beslut om att
förkasta de franska myndigheternas begäran om att ärendet delvis skulle hänskjutas till Frankrike.

BAT/Tabacchi Italiani (151)

303. Den 23 oktober beslutade kommissionen att till de italienska konkurrensmyndigheterna
hänskjuta granskningen av British American Tobaccos (BAT) planerade förvärv av det italienska
tobaksföretaget Ente Tabacchi Italiani (ETI). 

304. BAT är ett internationellt tobaksföretag som producerar, marknadsför och säljer cigaretter och
andra tobaksprodukter över hela världen. ETI är ett offentligägt aktiebolag som producerar, marknadsför
och säljer tobaksprodukter i Italien. ETI:s helägda dotterföretag, Etìnera SpA (Etìnera), distribuerar dessa
produkter i Italien. 

305. Denna transaktion var det sista steget i den italienska regeringens privatisering av ETI. Som
tilltänkt köpare av ETI valdes BAT, tillsammans med sina två affärspartners, Axiter SpA och FB
Group Srl.

306. ETI är det näst största tobaksföretaget i Italien efter Philip Morris. Efter koncentrationen skulle
BAT vara ledande i lågprissegmentet av marknaden. 

307. Den italienska konkurrensmyndigheten begärde av kommissionen att få överta granskningen av
ärendet. Kommissionen fann begäran vara välgrundad eftersom den låg i linje med kommissionens egna
preliminära resultat att den ökade koncentrationsnivån i branschen och elimineringen av en kraftfull aktör
på marknaden skulle ha kunnat skapa eller stärka en dominerande ställning på tobaksmarknaderna i Italien. 

¥151∂ Beslut av den 23 oktober 2003 i ärende COMP/M.3248, BAT/Tabacchi Italiani.
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4. EG-domstolens domar 2003

Philips och Babyliss mot kommissionen (152)

308. Den 3 april fattade förstainstansrätten beslut om två parallella ansökningar från Babyliss
respektive från Philips om ett ogiltigförklarande av kommissionens beslut av den 8 januari 2002.
Kommissionen hade lämnat ett villkorat godkännande, enligt artikel 6.2, av det förvärv, som den franska
tillverkaren av elektriska hushållsapparater SEB, planerade göra av sin direkta konkurrent Moulinex, och
delvis hänskjutit ärendet till medlemsstaterna, enligt artikel 9.2 a i koncentrationsförordningen.
Förstainstansrätten fastställde till stora delar kommissionens båda beslut och ogiltigförklarade beslutet
om godkännande gällande fem medlemsstater (Spanien, Irland, Italien, Finland och Förenade
kungariket). 

309. Philips hade begärt att både beslutet om villkorligt godkännande och det om att hänskjuta ärendet
skulle ogiltigförklaras, medan Babyliss endast krävde ogiltigförklarande av det villkorliga
godkännandebeslutet. Förstainstansrätten avslog Philips talan och godkände Babyliss talan till den del
den gällde Spanien, Irland, Italien, Finland och Förenade kungariket.

Godkännande av ändringar av åtaganden efter treveckorstidsfristen

310. Förstainstansrätten avslog den sökandes talan om att kommissionen inte hade rätt att godkänna
ändringar av det ursprungliga paket med åtaganden som parterna gjort då fristen på tre veckor för
åtaganden löpt ut. Förstainstansrätten slog fast att de aktuella ändringarna endast gällde förbättringar av
de åtaganden som ursprungligen föreslagits. Om kommissionen anser sig ha tillräcklig tid för att granska
sena ändringar och göra de undersökningar som krävs, måste den kunna godkänna koncentrationen även
om dessa ändringar tillkommit efter det att tidsfristen löpt ut. Förstainstansrätten anmärkte dock att
kommissionen skall respektera villkoren i kommissionens tillkännagivande om korrigerande åtgärder
som är godtagbara enligt koncentrationsförordningen genom att se till att eventuella ändringar av de olika
åtagandeutkasten begränsar sig till små modifikationer. 

Åtaganden som är tillräckliga för de geografiska marknader för vilka de föreslagits

311. De sökande ifrågasatte åtagandet om att på begränsad tid licensiera ut Moulinex varumärke, med
motiveringen att detta var lämpat att undanröja de påvisade konkurrensproblemen. Förstainstansrätten
konstaterade att man inte på förhand kan utesluta att en korrigerande åtgärd, som en licensiering av ett
varumärke, kan vara tillräcklig för att lösa de konkurrensproblem som en koncentration skapar. Med
tanke på varumärkenas betydelse på de aktuella marknaderna bekräftade förstainstansrätten
kommissionens argument för att åtagandet var lämpligt och rimligt. Likaså ansåg förstainstansrätten att
den femåriga licensen följd av ytterligare tre år av icke-användning (black out) före återinförandet av
Moulinex varumärke var tillräckliga åtgärder. Förstainstansrätten ansåg även att kommissionen hade
gjort rätt då den utvidgade licensen för Moulinex varumärke till alla kategorier av små elektriska
apparater fastän allvarliga tvivel endast hade framförts i fråga om en produktkategori. Förstainstansrätten
bekräftade härigenom giltigheten i kommissionens analys av koncentrationens portföljeffekter på de
relevanta marknaderna där varumärket är det viktigaste konkurrensmedlet och dess renommé gynnar alla
produkter.

¥152∂ Ärende T-114/02 Babyliss mot kommissionen, ärende T-119/02, Royal Philips Electronics NV mot kommissionen. 
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De allvarliga tvivlen kunde inte undanröjas beträffande de geografiska marknader för vilka inga
åtaganden föreslagits

312. Babyliss invände mot att kommissionen inte krävde åtaganden för vissa marknader (Spanien, Irland,
Italien, Finland och Förenade kungariket) där koncentrationen ledde till allvarliga konkurrensproblem. 

313. Förstainstansrätten påminde om att kommissionens beslut grundade sig på en analys i fyra steg.
För det första undersökte kommissionen om det nya företaget skulle få en marknadsandel över 40 % på
var och en av produktmarknaderna. För det andra ansåg kommissionen att allvarliga tvivel kunde
uteslutas när det inte finns några betydande överlappningar, eller, för det tredje, där betydande
konkurrens föreligger. För det fjärde ansåg kommissionen att allvarliga tvivel kunde uteslutas när den
aktuella produktmarknaden var av liten betydelse i förhållande till det sammanslagna företagets totala
försäljning av små elektriska hushållsapparater, eftersom återförsäljarna i så fall skulle ha ett utjämnande
inflytande (en omvänd portföljeffekt). 

314. Beträffande det första steget hade förstainstansrätten inga invändningar mot kommissionens
slutsats att en förenad marknadsandel på 40 % kan tyda på allvarliga problem på de enskilda berörda
marknaderna, beroende på hur undersökningen av andra faktorer utfaller. Beträffande det andra steget
bekräftade förstainstansrätten att allvarliga tvivel kunde uteslutas om överlappningarna faktiskt var av
mindre betydelse. Förstainstansrätten underströk dock att man vid bedömningen av eventuella
portföljeffekter även bör beakta de marknader där överlappningarna visserligen är av mindre betydelse,
men där parterna redan före sammanslagningen har stora marknadsandelar. Beträffande det tredje steget
konstaterade förstainstansrätten att på de marknader som gett upphov till allvarliga tvivel, kunde
förekomsten av konkurrenter endast undanröja dessa betänkligheter om konkurrenterna hade tillräckligt
stark ställning på marknaden för att kunna bilda en faktisk motvikt till de samgående parterna.

315. Förstainstansrätten instämde inte i det fjärde steget av kommissionens analys. Den delade inte
kommissionens slutsats att om de produktmarknader där parterna hade starka ställningar var av liten
betydelse i förhållande till det sammanslagna företagets totala försäljning av små elektriska
hushållsapparater, kunde ett eventuellt missbruk på någon av de marknader där företaget hade en
dominerande ställning straffas genom färre köp av SEB-Moulinex produkter på andra marknader.
Förstainstansrätten ansåg att kommissionen inte hade lyckats visa att återförsäljarna skulle agera på det
sätt som beskrivits och inte helt enkelt vältra över prishöjningarna på slutkunderna. Förstainstansrätten
påpekade även att återförsäljarnas bestraffning av eventuellt missbruk från det nya företagets sida endast
indikerar att återförsäljarna kan ha förmåga att hindra SEB-Moulinex från att missbruka sin ställning.
Syftet med koncentrationsförordningen är emellertid inte att förbjuda missbruk av dominerande ställning,
utan att se till att en sådan ställning inte skapas eller förstärks. Förstainstansrätten ansåg därför att
kommissionens analys i beslutet inte medförde att den kunde utesluta allvarliga tvivel beträffande
marknaderna i Spanien, Irland, Italien, Finland och Förenade kungariket.

Beslut om att hänskjuta ärenden i enlighet  med artikel 9

316. Förstainstansrätten konstaterade att Philips talan kunde godtas, eftersom beslutet om
hänskjutande enligt artikel 9 sannolikt skulle få direkt och automatisk rättsverkan för Philips,
SEB-Moulinex främsta konkurrent i Frankrike. Beslutet om hänskjutande påverkar Philips lagstadgade
rättigheter genom att göra det omöjligt för företaget att medverka i kommissionens undersökning, enligt
förfarandet i artikel 18.4 i koncentrationsförordningen, i fall undersökningen hade gått in i den andra
etappen. Beslutet berövade en sådan tredje part dess rätt enligt EG-fördraget att bestrida kommissionens
beslut i förstainstansrätten.
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Delvis hänskjutning av ärendet till de franska myndigheterna

317. Philips hävdade att kommissionens beslut om hänskjutande stred mot principerna i artikel 9 i
koncentrationsförordningen och dess tidigare praxis i detta hänseende. 

318. Förstainstansrätten konstaterade att de två villkoren i artikel 9.2 a var uppfyllda i detta fall och
framhöll att de villkor som anges i denna artikel är kumulativa, har rättslig karaktär och skall tolkas
utifrån objektiva kriterier. Förekomsten av stora marknadsandelar, betydande hinder för inträde på
marknaden och distributionskanalernas relativa betydelse var tillräckligt för att fastställa att den franska
marknaden var strukturellt annorlunda än och avgränsade från andra marknader. Förstainstansrätten
granskade sedan om kommissionen gjorde rätt då den delvis hänsköt ärendet till de franska
myndigheterna. Rätten betonade att artikel 9.3 a i koncentrationsförordningen ger ett stort utrymme för
skönsmässig bedömning av frågan om granskningen av en koncentration skall hänskjutas. Detta utrymme
är dock inte obegränsat. Kommissionen kan inte besluta om hänskjutande om, vid tidpunkten för
prövningen av den begäran om hänskjutande som lämnats av den berörda medlemsstaten, ett antal klara
och samstämmiga indicier visar att detta inte kan åstadkomma att reell konkurrens upprätthålls eller
återupprättas på de berörda marknaderna. I detta fall konstaterade förstainstansrätten att kommissionen
rimligen kunde anse att de franska myndigheterna skulle vidta åtgärder som skulle kunna göra det
möjligt att upprätthålla eller återställa en effektiv konkurrens och att kommissionen därför hade agerat i
enlighet med bestämmelserna i artikel 9.3.

319. Förstainstansrätten tillbakavisade invändningen att kommissionen inte hade följt sin tidigare
beslutspraxis som irrelevant, eftersom det aktuella hänskjutandebeslutet fattades inom den rättsliga ram
som fastställs i artikel 9.

320. Efter förstainstansrättens dom genomförde kommissionen en ingående undersökning av alla de
relevanta marknader som krävdes enligt domen och drog slutsatsen att transaktionen inte ledde till några
konkurrensproblem, särskilt inte med avseende på portföljeffekten. Den 11 november godkändes
koncentrationen utan åtaganden.

Petrolessence SA, Société de gestion  de restauration Routière SA mot kommissionen (153)

321. Den 3 april avslog förstainstansrätten en talan om ogiltigförklarande av kommissionens beslut av
den 13 september 2000. I detta beslut hade kommissionen avvisat Mirabellier som lämplig köpare av sex
bensinstationer vid motorvägar i Frankrike. Dessa bensinstationer måste avyttras av TotalFina/Elf
(”TFE”) enligt de åtaganden som gjorts i samband med TotalFinas förvärv av kontroll över Elf (154), som
kommissionen godkänt enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen den 9 februari 2000.
Kommissionen fann att om dessa åtaganden inte gjordes skulle koncentrationen leda till allvarliga
konkurrensproblem på bl.a. marknaden för detaljförsäljning av bensin vid motorvägar i Frankrike.

322. I det omtvistade beslutet menade kommissionen att Mirabellier – som var en av de köpare som
föreslagits av de samgående parterna – inte uppfyllde ett av de kriterier som angivits i åtagandena,
nämligen kriteriet om köparens förmåga att upprätthålla och utveckla en reell konkurrens. I det följande
förslaget på köpare från de samgående parterna fanns Mirabellier inte med och förslaget accepterades av
kommissionen.

¥153∂ Mål T-342/00, Petrolessence SA, Société de gestion de restauration Routière SA mot kommissionen.
¥154∂ Beslut av den 9 februari 2000 i ärende COMP/M.1628, TotalFina/Elf Aquitaine.
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Upptagande till sakprövning

323. De sökande (Petrolessence, SG2, företag i den berörda gruppen av vilken en leder Mirabelliers
affärsverksamhet) bestred beslutet om att avvisa Mirabellier som lämplig köpare. Förstainstansrätten slog
fast att beslutet att avvisa de samgående parternas förslagslista över köpare förändrar den rättsliga
ställningen för dessa köpare. Förstainstansrätten fann att avvisandet var ett beslut som förändrade
köparens (Mirabellier) rättsliga ställning.

324. Förstainstansrätten avvisade klagomålet och slog fast att kommissionen inte hade gjort något
misstag i sin bedömning av den föreslagna köparen med avseende på kriterierna i åtagandena. I samband
härmed avslog förstainstansrätten sökandenas framställan om att kommissionen, genom att åberopa
Mirabelliers ställning som nykomling på marknaden utan erfarenheter på den relevanta
detaljhandelsmarknaden, hade tillämpat ett krav på köparen som inte ingick i åtagandena.
Förstainstansrätten bekräftade även de övriga delarna av kommissionens bedömning.

325. I detta sammanhang erinrade förstainstansrätten om att kommissionen, enligt etablerad
rättspraxis och mot bakgrund av bestämmelserna i koncentrationsförordningen (främst artikel 2), har vissa
diskretionära befogenheter, särskilt i fråga om bedömningar av ekonomisk natur. Följaktligen måste
gemenskapens domstolar när de granskar utövningen av befogenheter, som är nödvändiga för att tillämpa
reglerna för koncentrationer, beakta det utrymme för skönsmässig bedömning som krävs för att göra en
ekonomisk bedömning av koncentrationer. Därför skall domstolsprövningen av de komplexa ekonomiska
bedömningar, som kommissionen gör då den utövar sina diskretionära befogenheter enligt
koncentrationsförordningen, begränsas till kontroll av att reglerna för handläggning och för motivering
har följts samt att uppgifterna om de faktiska omständigheterna är materiellt riktiga, att bedömningen av
dessa omständigheter inte är uppenbart oriktig och att det inte förekommit maktmissbruk. 

Verband der freien Rohrwerke mot kommissionen (155)

326. Den 8 juli avvisade förstainstansrätten en begäran från tredje part om ogiltigförklarande av
kommissionens beslut att godkänna den tyska stålproducenten Salzgitter AG:s (”Salzgitter”) förvärv av
Mannesmannröhren-Werke AG (”MRW”).

Kommissionens beslut

327. Genom två beslut, av den 5 september 2000, enligt artikel 6.1 b i koncentrationsförordningen
(EG-beslutet), och av den 14 september 2000, enligt artikel 66 i EKSG-fördraget (EKSG-beslutet) (156),
godkände kommissionen Salzgitters förvärv av MRW. Salzgitter är en integrerad stålproducent, som
tillverkar och säljer ett brett sortiment av produkter, bl.a. spiralsvetsade rör med stor diameter. MRW
producerar stålrör och material för sådana. 

328. Transaktionen medförde överlappningar inom produktionen av halvfabrikat, men på grund av
parternas relativt små marknadsandelar på stål- och rörmarknaderna i EES och förekomsten av
överkapacitet i sektorn fann kommissionen inga konkurrensproblem. Då ett antal mindre producenter av
rör med stor diameter som köpte insatsvaror av Salzgitter uttryckt farhågor för att de efter transaktionen
kanske inte skulle kunna göra sina inköp av det sammanslagna företaget på normala konkurrensvillkor,
förklarade Salzgitter att företaget för att undanröja dessa farhågor skulle fortsätta att erbjuda kvartoplåt

¥155∂ Mål T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV mot kommissionen.
¥156∂ Beslut av den 5 september 2000 i ärende COMP/M.2045, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke, och beslut av den 14

september 2000 i ärende COMP/ECSC 1336, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke.
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och varmvalsade breda band (insatsvaror som behövs för att producera rör) på icke-diskriminerande
villkor. Denna förklaring beaktades i EKSG-beslutet.

329. Överklagandet inlämnades av två små tyska rörproducenter och en branschorganisation. De
sökande anförde att kommissionen i sina beslut inte i tillräckligt hög grad beaktat de uppgivna
horisontella och vertikala problemen i samband med koncentrationen, särskilt Salzgitters uppgivna
förmåga och intresse av att diskriminera oberoende rörproducenter för att gynna MRW:s rörproduktion.

330. Förstainstansrätten bekräftade kommissionens slutsatser om avgränsningen av produktmarknaden
och den geografiska marknaden för varmvalsade breda band och konstaterade att kommissionen inte begått
något uppenbart fel då den bedömt effekterna av koncentrationen på marknaden för rör med stor diameter.
Beträffande marknaden för rör med mindre diameter, avslog förstainstansrätten de sökandes invändning att
kommissionen inte i tillräckligt hög grad hade analyserat effekterna av koncentrationen på denna marknad,
eftersom det inte fanns någon horisontell överlappning och det sammanslagna företaget inte hade någon
betydande ställning på det föregående marknadsledet för varmvalsade breda band.

331. Förstainstansrätten avvisade även de sökandes invändning att kommissionen borde ha beaktat att
Salzgitter tillsammans med Usinor/DH skulle få kontroll över Europipe, en producent av rör med stor
diameter tillverkade av kvartoplåt och varmvalsade band, och tillsammans med TKS kontroll över HKM,
en producent av råstål, plattor och kvartoplåtar. Förstainstansrätten konstaterade att eftersom
transaktionen hade anmälts till kommissionen enligt koncentrationsförordningen, hade kommissionen, i
brist på belägg för en faktisk samordning mellan moderföretagen till både Europipe och HKM, ingen
skyldighet att analysera sådana effekter enligt artikel 81 i EG-fördraget. 

Schlüsselverlag J. S. Moser mot kommissionen (157)

332. Den 25 september avkunnade EG-domstolen sin dom i fråga om ett överklagande från
Schlüsselverlag J. S. Moser m.fl. (Moser) av förstainstansrättens beslut om att avslå en passivitetstalan i
fråga om kommissionens vägran att granska en koncentration utan gemenskapsdimension (158).

333. De sökande är verksamma i den österrikiska pressektorn och direkta konkurrenter till de
samgående parterna. 2001 hade de inlämnat klagomål till kommissionen med anledning av
Verlagsgruppe News GmbH:s (Bertelsmannkoncernen) förvärv av Kurier-Magazine Verlags GmbH och
hävdat att kommissionen borde ha granskat denna koncentration (159) eftersom den enligt deras uppfattning
hade en gemenskapsdimension.

334. Den 12 juli 2001 hade direktören för arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner underrättat
de sökande om att koncentrationen saknade gemenskapsdimension, eftersom tröskelvärdena för
omsättningen inte var uppnådda. Den 3 december 2001 bekräftade direktören denna uppfattning. Dessa
två skrivelser hade innehållit en reservation om att arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner stod för
de framförda uppfattningarna och att de inte var bindande för kommissionen. I direktörens tredje
skrivelse bekräftades ånyo denna uppfattning, dock utan någon reservation. Förstainstansrätten fann att
de sökande inte längre hade något intresse av att väcka passivitetstalan, eftersom kommissionen genom
den sista skrivelsen fastställt sin slutliga ståndpunkt om klagomålet och att en passivitetstalan därför inte
var godtagbar. 

¥157∂ Mål C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH m.fl. mot kommissionen.
¥158∂ Mål T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH m.fl. mot kommissionen.
¥159∂ Godkänd av behörig nationell domstol (Oberlandesgericht Wien) den 26 januari 2001.
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Kommissionens skyldigheter med avseende  på klagomål i koncentrationsförfaranden

335. EG-domstolen bekräftade förstainstansrättens beslut och tog tillfället i akt att klargöra
kommissionens skyldigheter med avseende på klagomål i koncentrationsförfaranden. För det första slog
EG-domstolen fast att kommissionen inte kan avstå från att beakta klagomål från företag som inte är
parter i en koncentration som kan ha en gemenskapsdimension. EG-domstolen ansåg att genomförandet
av en sådan transaktion till förmån för företag som konkurrerar med de klagande sannolikt leder till en
omedelbar förändring av de klagandes ställning på den marknad eller de marknader som berörs. Enligt
EG-domstolens uppfattning är detta ett av skälen till att berörd tredje part enligt artikel 18 i
koncentrationsförordningen har rätt att bli hörd av kommissionen. 

336. Vidare kan kommissionen inte hävda att den inte har skyldighet att fatta beslut i frågan om sin
behörighet som tillsynsmyndighet, när den, enligt artikel 21 i koncentrationsförordningen, ensam har
ansvar för att fatta de beslut som anges i denna förordning. Om kommissionen efter en ansökan från
utomstående företag skulle vägra att formellt ta ställning till frågan huruvida en oanmäld
företagskoncentration omfattas av denna förordning, skulle den göra det omöjligt för dessa företag att dra
fördel av vissa processrättsliga skyddsregler som gemenskapslagstiftningen ger dem. Kommissionen
skulle samtidigt beröva sig själv ett medel för att kontrollera att företag som är parter i en koncentration
med gemenskapsdimension korrekt uppfyller sin skyldighet att anmäla koncentrationen. Vidare skulle de
klagande företagen inte kunna ifrågasätta kommissionens vägran att bedöma en koncentration i de fall en
sådan vägran sannolikt skulle skada deras intressen. 

337. Slutligen slog EG-domstolen fast att kommissionen i den goda förvaltningssedens intresse är
skyldig att göra en omsorgsfull och opartisk undersökning av de klagomål den mottar. EG-domstolen
konstaterade att den omständigheten att klagande enligt koncentrationsförordningen inte har rätt att få
sina klagomål undersökta på samma sätt som klagande enligt förordning nr 17 inte medför att
kommissionen är befriad från skyldigheten att pröva huruvida en koncentration faller inom dess
behörighet och dra de nödvändiga slutsatserna. 

338. Domstolen ansåg att parter som vill ifrågasätta nationella myndigheters behörighet att granska en
koncentration på grund av dess gemenskapsdimension skall lämna in klagomål till kommissionen inom
rimlig tid. EG-domstolen motiverade detta krav med nödvändigheten att garantera företagens rättssäkerhet
samt vissa processrättsliga skyddsregler i enlighet med koncentrationsförordningen. I detta mål ansåg
EG-domstolen att klagomålet inlämnats för sent.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital mot kommissionen (160)

339. Den 30 september avvisade förstainstansrätten två ansökningar från spanska kabel-TV-operatörer
(Aunacable m.fl.) om ett ogiltigförklarande av kommissionens beslut av den 14 augusti att, i enlighet
med artikel 9 i koncentrationsförordningen, hänskjuta granskningen av koncentrationen mellan
Sogecable SA och Vía Digital till den spanska konkurrensmyndigheten (”hänskjutningsbeslutet”). 

340. Sogecable är en betal-TV-operatör (genom Canal+ och Canalsatélite Digital), som kontrolleras
gemensamt av Prisa (en spansk mediegrupp) och Groupe Canal+ (Vivendi). Bolaget driver en analog
betal-TV-kanal (Canal+) och en plattform för digital satellit-TV (Canalsatélite Digital). Sogecable
erbjuder tekniska tjänster och verkar inom produktion, försäljning och distribution av tema-TV-kanaler
och filmer samt förvärv och försäljning av sändningsrättigheter till sportevenemang. Vía Digital är den

¥160∂ De förenade målen T-346 och T-347/02, Sogecable/Canalsatéllite digital/Vía digital mot kommissionen.
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andra betal-TV-operatören m.fl. kanaler i Spanien och kontrolleras av Telefónica (den operatör som
tidigare helt dominerade den spanska telemarknaden). På begäran hänsköt kommissionen hela ärendet till
Spanien.

Upptagande till sakprövning

341. Förstainstansrätten slog fast att även om hänskjutningsbeslutet inte påverkade de sökandes
ställning i konkurrensen, eftersom endast ett beslut av den spanska konkurrensmyndigheten kunde få
sådana effekter, påverkades de direkt och enskilt av beslutet. Detta beror på att hänskjutningsbeslutet
berövar dem deras lagliga rätt att delta som tredje part i kommissionens granskning enligt artikel 18.4 i
koncentrationsförordningen och att föra talan i förstainstansrätten.

Avgränsad marknad/avgränsad geografisk marknad

342. De sökande hävdade att det andra villkoret i artikel 9.2 i koncentrationsförordningen inte var
uppfyllt, eftersom de produktmarknader som identifierats i det omtvistade beslutet inte var marknader
inom en medlemsstat med de egenskaper som kännetecknar en avgränsad marknad. Enligt de sökande
skall en marknad för att kunna klassificeras som en ”avgränsad marknad” skilja sig från andra marknader
inte endast genom att utgöra en separat geografisk marknad, utan även genom att ha en
konkurrensstruktur som skiljer den från marknader i andra medlemsstater. De sökande hävdade att de
berörda marknaderna för betal-TV, TV-rättigheter och telekommunikationer överskred de nationella
ramarna. Detta påstods framgå bl.a. av att Canal+ verkade i flera medlemsstater och att
konkurrensstrukturen var mycket likartad i olika geografiska områden.

343. Förstainstansrätten avvisade denna tolkning av artikel 9.2 och hävdade att begreppet ”avgränsad
marknad” skall förstås som en annan produktmarknad och geografisk marknad enligt artikel 9.7 i
koncentrationsförordningen. Utgående från detta slog förstainstansrätten fast att det var irrelevant om
vissa strukturella element på de berörda marknaderna återfinns i andra geografiska områden. För ett
beslut om hänskjutande är det tillräckligt att visa att konkurrensförhållandena på det område där de
berörda företagen tillhandahåller varor eller tjänster inte är homogena och särskilt att konsumenternas
preferenser och vissa hinder för inträde begränsar denna marknad till en viss medlemsstats territorium. Att
ett företag verkar i olika medlemsstater innebär inte automatiskt att de marknader på vilka företaget är
verksamt har geografiska dimensioner som överskrider en viss medlemsstats territorium.

344. Förstainstansrätten avvisade även invändningen att kommissionen i sitt hänskjutningsbeslut
borde ha analyserat alla de marknader som nämns i anmälan och i medlemsstatens begäran om
hänskjutande. Rätten noterade att en del av de marknader som nämns i anmälan inte berörs av
koncentrationen och att kommissionen i sitt hänskjutningsbeslut uppgav att hotet om skapande eller
stärkande av en dominerande ställning kunde uteslutas för vissa av de marknader som identifieras i
begäran om hänskjutande. 

345. Förstainstansrätten bekräftade att kommissionen endast har begränsad befogenhet att hänskjuta
en koncentration enligt artikel 9.3 a i koncentrationsförordningen om det vid tiden för prövningen av
begäran om hänskjutande är uppenbart på grundval av ett antal klara och samstämmiga indicier att ett
hänskjutande av ärendet inte kan skydda eller återställa reell konkurrens. Förstainstansrätten ansåg att
kommissionen, med tanke på att de spanska myndigheterna hade särskild lagstiftning för att hantera den
aktuella koncentrationen, handlade välgrundat då den antog att reell konkurrens skulle bevaras och inte
hotas genom att ärendet hänsköts till Spanien.
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346. Förstainstansrätten avvisade även de sökandes invändning att hänskjutandet avvek från
kommissionens tidigare praxis för ärenden i mediesektorn. Dessa ärenden hade ingen relevans för
lagligheten i det aktuella ärendet, eftersom varje hänskjutande skall prövas utifrån sina egna
förutsättningar mot bakgrund av artikel 9 i koncentrationsförordningen.

Hänskjutande utan motivering

347. Under åberopande av etablerad rättspraxis påpekade förstainstansrätten att beslutsdelen i ett
beslut är oskiljaktig från de skäl på vilka beslutet grundar sig. Efter det att kommissionen i sitt beslut
angett skälen för slutsatsen att transaktionen på var och en av de relevanta (spanska) marknaderna hotade
att skapa eller förstärka en dominerande ställning som skulle hämma reell konkurrens, behövde den inte
upprepa sin analys i själva beslutsdelen, särskilt då ärendet hänsköts i sin helhet. En delvis hänskjutning
kunde ha krävt vissa klargöranden beträffande vilka marknader som borde analyseras. 

348. Beträffande den uppgivna bristen på instruktioner till de spanska myndigheterna, ansåg
förstainstansrätten att dessa framgår av artikel 9 i koncentrationsförordningen och artikel 1 i
hänskjutningsbeslutet. I artikel 9.8 sägs att den berörda medlemsstaten endast får vidta sådana åtgärder
som är absolut nödvändiga för att skydda eller återställa reell konkurrens. Detta betyder att den behöriga
nationella myndigheten skall vidta sådana åtgärder.

ARD mot kommissionen (161)

349. Den 30 september avkunnade förstainstansrätten en dom som till fullo bekräftar kommissionens
beslut att godkänna att den (f.d.) tyska betal-TV-operatören KirchPayTV övergår från att ha varit ensamt
kontrollerat (av Kirch Holding) till att vara gemensamt kontrollerat (av Kirch Holding och betal-TV-
operatören BskyB i Förenade kungariket). Detta beslut som hade tagits i etapp I var förenat med
åtaganden (162).

Kommissionens beslut

350. Kommissionen identifierade konkurrensproblem på marknaderna för tysk betal-TV och på den
framväxande marknaden för digitala interaktiva TV-tjänster. Beträffande den tyska betal-TV-marknaden
ansåg kommissionen att eftersom BskyB sannolikt inte på kort eller medellång sikt skulle gå in på denna
marknad var elimineringen av BskyB som potentiell konkurrent inte något relevant hot. Kommissionen
fann dock att den planerade transaktionen, genom tillflödet av extra finansiella resurser och know-how
från BskyB, skulle ha stärkt KirchPayTV:s dominerande ställning på marknaden genom att öka de redan
stora hindren för nya företag att komma in på marknaden. Koncentrationen skulle ha lett till en
dominerande, om än inte monopolistisk, ställning för KirchPayTV på den framväxande marknaden för
digitala interaktiva TV-tjänster. 

351. De anmälande parterna gjorde en rad åtaganden, som undanröjde de konkurrensproblem som
kommissionen ringat in med avseende på de tyska marknaderna för betal-TV och digitala interaktiva TV-
tjänster. Dessa åtaganden skulle ge tredje part tillgång till Kirchs tekniska plattform, särskilt företagets d-
box-avkodare, och underlätta skapande av plattformar som konkurrerar med Kirch genom att ge tredje
part tillgång till Kirchs betal-TV-tjänster. Åtagandena minskade på så sätt hindren för inträde på betal-
TV-marknaden och hindrade KirchPayTV från att utnyttja sin dominans på denna marknad för att
behärska marknaden för digitala interaktiva TV-tjänster.

¥161∂ Mål T-158/00 av den 30 september 2003, ARD mot kommissionen.
¥162∂ Ärende COMP/JV.37 av den 21 mars 2000, BSkyB/KirchPayTV.
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Förstainstansrättens dom

352. Kommissionens beslut och dess godtagande av åtagandena överklagades av ARD, en
sammanslutning av tyska offentliga programföretag, på fem punkter. För det första hävdade ARD att
kommissionens bedömning av koncentrationen enligt artikel 2.3 och 2.4 i koncentrationsförordningen var
felaktig, då kommissionen dragit slutsatsen att koncentrationen inte skulle eliminera potentiell konkurrens,
eftersom BskyB sannolikt inte på kort eller medellång sikt skulle gå in på betal-TV-marknaden i Tyskland.
För det andra hävdade ARD att det skett en överträdelse av artikel 6.2 i koncentrationsförordningen, eftersom
endast koncentrationer där konkurrensproblemet kan avgränsas tydligt (som anges i skäl 8 i förordning (EG)
nr 1310/97) och lösas på ett enkelt sätt får godkännas i första etappen. ARD hävdade att kommissionen i detta
avseende tidigare hade förbjudit tre koncentrationer på den tyska betal-TV-marknaden i vilka KirchPayTV
var part, vilket påstås bevisa att konkurrensproblemen varken var avgränsade eller lätta att lösa. För det tredje
hävdade ARD att åtagandena inte var lämpade att lösa konkurrensproblemen. ARD ansåg att åtagandena till
sin karaktär bara avsåg företagets agerande och endast utgjorde en upprepning av de rättsliga skyldigheter
dominerande företag har enligt artikel 82 i EG-fördraget. För det fjärde menade ARD att underlåtenheten att
inleda förfarandet i andra etappen var ett brott mot förfarandereglerna, eftersom endast koncentrationer där
konkurrensproblemet kan avgränsas tydligt och lösas på ett enkelt sätt får godkännas i första etappen.
Slutligen ansåg ARD att dess rättigheter i egenskap av tredje part kränkts, eftersom de ändrade åtagandena
godtagits i en så sen fas att ARD inte kunnat framföra sin uppfattning på ett adekvat vis.

353. Förstainstansrätten avvisade det första påståendet med motiveringen att BskyB, trots
KirchPayTV:s ekonomiska svårigheter, även utan den planerade transaktionen inte kunde ses som en
potentiell konkurrent på den tyska betal-TV-marknaden på grund av de stora hindren för inträde på
marknaden. 

354. Beträffande ARD:s andra påstående, ansåg förstainstansrätten att det fanns två olika frågor att
besvara. Den första är om kommissionen endast kan godkänna transaktioner i första etappen om
konkurrensproblemet kan avgränsas tydligt och lösas på ett enkelt sätt som anges i skäl 8 till förordning
(EG) nr 1310/97. Den andra frågan är om det aktuella konkurrensproblemet kunde anses vara tydligt
avgränsat och lätt att lösa. Förstainstansrätten tog endast ställning till den andra frågan och hävdade att
den omständigheten att kommissionen tidigare hade förbjudit tre liknande sammanslagningar på den
tyska betal-TV-marknaden som KirchPayTV var part i inte var tillräckligt för att bevisa att
konkurrensproblemen i den föreliggande transaktionen varken var avgränsade eller lätta att lösa. I detta
avseende underströk förstainstansrätten att de tidigare förbudsbesluten gällde andras parter och gav
upphov till annorlunda konkurrensproblem.

355. Beträffande ARD:s tredje påstående ansåg förstainstansrätten att åtagandena trots sin mer
beteendeinriktade natur även hade strukturella egenskaper, eftersom de var avsedda att lösa ett
strukturellt problem, dvs. problemet med inträde på marknaden för tredje part. Därför kunde man inte
anse att det var fråga om rent beteendeinriktade åtaganden, som inte var lämpade att lösa de
konkurrensproblem som kommissionen identifierat. Vidare ansåg förstainstansrätten att åtagandena
skapade mervärde jämfört med enbart ett åtagande att inte missbruka en dominerande ställning enligt
artikel 82 i EG-fördraget. 

356. Med utgångspunkt i argumentationen avseende det andra och tredje påståendet avvisade
förstainstansrätten även ARD:s fjärde påstående. ARD:s femte påstående bemötte förstainstansrätten
med att ARD varit tillräckligt involverat i förfarandet. ARD hade fått ett frågeformulär och lagt fram sin
uppfattning av transaktionen i sitt svar på detta. Ett möte mellan ARD och arbetsgruppen i ärendet hade
hållits i Bryssel. ARD hade deltagit i de första marknadstesterna av det ursprungliga förslaget och av det
första ändrade förslaget. Beträffande det andra ändrade (slutliga) förslaget ansåg förstainstansrätten att de
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ändrade och slutliga förslagen innehöll endast mindre förändringar som kommissionen kunde godta även
efter det att fristen på tre veckor löpt ut.

5. Internationellt samarbete

Det internationella konkurrensnätverket

357. Kommissionen har aktivt deltagit i det internationella konkurrensnätverkets arbetsgrupp om
kontroll av företagskoncentrationer som omfattar flera jurisdiktioner sedan den inrättades i slutet av
2001. Arbetsgruppen har bedrivit sin verksamhet i tre olika undergrupper: en om utredningstekniker vid
koncentrationsutredningar, en om den analytiska ram som ligger till grund för koncentrationskontroll,
och en om anmälningar och förfaranden för koncentrationskontroll. Ett antal organisationer och personer
från den privata sektorn bidrar till arbetet i undergrupperna. Kommissionen deltar aktivt i alla tre
undergrupperna. Det grundläggande målet är att finna områden inom koncentrationskontrollen där man
kan främja bästa praxis och på så sätt sänka tillsynskostnaderna och övervinna hinder för ömsesidig
förståelse mellan olika jurisdiktioner i fråga om koncentrationspolitiken.

Undergruppen för anmälningar och förfaranden

358. Syftet med undergruppen är trefaldigt: att öka varje jurisdiktions effektivitet, att underlätta
konvergens och att minska den offentliga och privata sektorns börda vid kontroller av
företagskoncentrationer som omfattar flera jurisdiktioner. För detta ändamål har undergruppen och
dess rådgivare från den privata sektorn ställt samman en översikt över lagar om koncentrationskontroll
och samlar information om kostnader och ansvar för koncentrationskontroll. Undergruppen har
dessutom utvecklat en uppsättning riktlinjer för anmälan och behandling av koncentrationer, som
godkändes av det internationella konkurrensnätverket under dess första årliga konferens som hölls i
Neapel i oktober 2002.

359. Kommissionen har för avsikt att helt låta dessa riktlinjer ingå i en omfattande uppsättning
rekommendationer om bästa praxis (”rekommenderad praxis”). Det internationella konkurrensnätverket
har hittills antagit sju rekommendationer om bästa praxis som bl.a. täcker följande områden: 1) koppling
mellan transaktionens inverkan och den jurisdiktion där koncentrationen prövas, 2) tröskelvärden för
anmälningar och 3) tidsfrister för anmälan av koncentrationer. Dessa tre rekommendationer om bästa
praxis antogs vid nätverkets första årliga konferens som hölls i Neapel i oktober 2002. Fyra
rekommendationer om bästa praxis antogs av det internationella konkurrensnätverket vid dess konferens
i Merida i juni 2003. De täcker följande ämnen: 4) granskningsperioder (dvs. längden på
undersökningarna), 5) krav på den ursprungliga anmälningen (dvs. vilka upplysningar som de anmälande
parterna på förhand skall lämna till myndigheterna), 6) öppenhet (dvs. hur en myndighet skall framföra
skälen för sin verkställande åtgärd eller sitt beslut att inte vidta åtgärder) och 7) översyn av
bestämmelserna om koncentrationskontroll (dvs. en regelbunden översyn av lagstiftningen i fråga om
koncentrationskontroll, förfaranden m.m.).

360. Undergruppen arbetar aktivt på fyra ytterligare rekommendationer om bästa praxis som
täcker sekretess, rättvisa förfaranden, genomförande av koncentrationsundersökningar och
samverkan mellan myndigheter. Den studerar också hur man kan främja genomförandet av och/eller
överensstämmelsen med riktlinjerna (som antogs i Neapel 2002) och rekommendationerna om bästa
praxis.
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Undergruppen för utredningsteknik

361. Denna undergrupp inriktar sig på utvecklingen av bästa praxis för undersökning av
sammanslagningar, i synnerhet i) metoder för insamling av tillförlitliga bevis, ii) effektiv planering av
koncentrationsundersökningar och iii) användning av ekonomer/utvärdering av ekonomiska belägg. I
arbetsprogrammet för nästa år ingår att utarbeta ett undersökningstekniskt kompendium (Investigative
Techniques Compendium), som skall innehålla en samling exempel på utredningsredskap från olika
jurisdiktioner.

362. Undergruppen för utredningsteknik lade fram tre rapporter inför årskonferensen 2003, nämligen
en analys av de undersökningsredskap som används inom olika jurisdiktioner, en rapport om
framtagningen av tillförlitliga bevis samt en rapport om ekonomers och ekonometriska uppgifters
betydelse i koncentrationsärenden. GD Konkurrens ansvarade för att utarbeta den första rapporten och
gav betydande bidrag till de båda andra projekten.

Undergruppen för analysramar

363. Undergruppen inriktar sig på de allmänna analysramarna vid behandlingen av koncentrationer,
inklusive de materiella normerna för att analysera sammanslagningar och kriterierna för att tilllämpa
dessa. Information samlas in om de materiella normer som tillämpas i varje medlems jurisdiktion,
inklusive information om riktlinjerna för genomförandet eller annat tolkningsmaterial. En grundlig
undersökning har gjorts av olika kriteriers inverkan i fyra olika jurisdiktioner (Australien, Förenta
staterna, Sydafrika och Tyskland).

364. Under 2003 gjorde undergruppen en analys av koncentrationsriktlinjerna i ett antal jurisdiktioner
(inklusive EU:s förslag till riktlinjer om horisontella koncentrationer). Undergruppen framställde fem
rapporter, nämligen om i) definition av marknaden, ii) ensidiga effekter, iii) samverkande effekter, iv)
hinder för inträde och expansion och v) effektivitet, vilka lades fram vid årskonferensen tillsammans med
en översikt med vissa slutsatser. GD Konkurrens bidrog till utarbetandet av samtliga rapporter.
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6. Statistik      

Diagram 4 — Antalet slutliga beslut per år sedan 1997 och antalet anmälningar
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Diagram 5 — Uppdelning efter typ av transaktion (1994–2003)
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III — STATLIGT STÖD

A — Allmän policy

1. Inledning

365. Kontrollen av statligt stöd inriktar sig på de konkurrenseffekter som uppstår när medlemsstaterna
beviljar stöd till företag. Målet är att se till att statliga ingripanden inte inverkar negativt på den inre
marknadens funktion liksom att främja konkurrens och konkurrenskraftiga marknader inom
gemenskapen samt strukturella reformer. Man försöker särskilt se till att bevisligen gynnsamma effekter
från avregleringen inte undergrävs av statliga stödåtgärder. I linje med de politiska mål som satts upp i
slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm måste medlemsstaterna fortsätta sina ansträngningar att
generellt minska stödnivåerna, räknat i procent av bruttonationalprodukten (BNP), samtidigt som stödet
omdirigeras mot övergripande mål av gemenskapsintresse, t.ex. en förstärkning av den ekonomiska och
sociala sammanhållningen, sysselsättning, miljöskydd, främjande av forskning och utveckling samt
utveckling av små och medelstora företag. De belopp som beviljas bör stå i proportion till stödets syften. 

366. Kontrollen av statligt stöd utövas med hjälp av rättsliga instrument. Dessa finns i form av
lagstiftning som är bindande både för kommissionen och medlemsstaterna men också i form av ”mjuk”
lagstiftning som bara är bindande för kommissionen, t.ex. riktlinjer, rambestämmelser eller
meddelanden. I förordningarna föreskrivs hur stöden skall anmälas och bedömas samtidigt som man
undantar vissa oproblematiska typer av stöd från anmälningsplikten. I vissa specialtexter definieras också
reglerna för statligt stöd för särskilda sektorer (t.ex. varvsindustrin). Mjuk lagstiftning syftar till att
klargöra de kriterier som ligger till grund för kommissionens bedömning på specifika områden.

367. Kommissionen övervakar dessutom återkrav av olagligt stöd av medlemsstaterna, så väl som
stödåtgärder som är undantagna från anmälningsplikten, på basis av särskilda rättsliga instrument. Sådan
övervakning kommer gradvis att utvidgas till att omfatta alla beslut om statligt stöd som innehåller
villkor som en medlemsstat måste uppfylla.

2. Moderniserad kontroll av statligt stöd

2.1 Allmänt förhållningssätt

368. Det omfattande projektet med att – både i fråga om procedurer och substans – förbättra och
modernisera reglerna om statligt stöd har gjort stora framsteg och förväntas slutföras innan utvidgningen
äger rum, så att de nya reglerna kommer att kunna tillämpas i alla 25 länder fr.o.m. dagen för
utvidgningen.

369. I fråga om procedurerna är ett av de främsta målen med ”moderniseringspaketet” att
strömlinjeforma och förenkla förfarandena för medlemsstaternas anmälan och rapportering samtidigt
som man ökar öppenheten och rättssäkerheten. Målet är sålunda att i möjligaste mån befria arbetet med
granskningen av statliga stödåtgärder från en onödig procedurbörda och på så sätt underlätta snabba
beslut, när detta är möjligt. Genom anmälningsformulären skall medlemsstaterna också få tydligare
anvisningar om vilken typ av information som kommissionen behöver för att göra en korrekt bedömning
av olika stödåtgärder. Detta förväntas påskynda granskningsarbetet eftersom kommissionen inte kommer
att behöva begära kompletterande upplysningar av berörda medlemsstater. 
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370. Reformen syftar också till att förbättra samarbetet med medlemsstaterna genom att främja en
bättre dialog och ett bättre utbyte av information liksom genom att öka medvetenheten om frågor om
statligt stöd inom regionala, lokala och nationella myndigheter samt inom det nationella rättsväsendet.
Samtidigt kommer det att göras insatser för att samordna kontrollen av statligt stöd med gemenskapens
övriga politik, särskilt agendan för ekonomiska reformer. Enkla, förutsägbara och öppna förfaranden
samt ekonomiskt sundare och tillförlitligare kriterier för bedömning av statliga stödåtgärder bör bli
resultatet av den reformprocess som inletts.

Öppenhet

371. På en integrerad marknad som den inre marknaden är det uppenbart att det gemensamt
överenskomna målet att modernisera ekonomin bara kan uppnås genom samordnade insatser och utbyte
av information om bästa praxis. De grundläggande verktygen för ett sådant informationsutbyte är
registret över statligt stöd och resultattavlan för statligt stöd. Båda instrumenten har vidareutvecklats
sedan de togs fram år 2001.

Utveckling av statistikverktyg

372. Medlemsstaterna är skyldiga att lämna statistik och detaljerad information om sina statliga
stödordningar. Som del av reformen av procedurlagstiftningen håller kommissionen för närvarande på
att anta ett förslag till standardiserat format för den årliga rapporteringen av tillämpningen av alla
befintliga beviljade stödordningar och enskilda stödåtgärder. Genom detta rapporteringsformat
kommer kommissionen att få tillförlitliga upplysningar från medlemsstaterna om de stödtyper och
stödbelopp som beviljas så att den kan få en allmän bild av vilka effekter olika typer av stöd har på
konkurrensen.

Faktaruta 7: Prövning av betydande påverkan

Under 2003 förde GD Konkurrens en intensiv intern diskussion i frågan hur man skall identifiera
stöd som sannolikt inte har några större effekter på konkurrensen samtidigt som man upprätthåller
en strikt kontroll av stöd som faktiskt snedvrider konkurrensen. Det tycks vara rimligt att prioritera
fall där andra medlemsstater löper större risk att påverkas negativt.

Resultatet av denna diskussion är planer på två kompletterande instrument. Det första grundar sig
på ett begränsat stödbelopp och stödets syften. Utan förändringar i övrigt bygger detta på tanken
att ju mindre stödbelopp, ju mindre snedvridning av konkurrensen kan man räkna med. Om
stödbeloppet är tillräckligt litet kan detta räcka för att stödet skall utgöra ”stöd av mindre
betydelse”. Det andra instrumentet grundar sig mer på sektoriella överväganden, där man försöker
sortera ut verksamhet där handeln mellan medlemsstaterna är mer begränsad. Stöd inom sektorer
som producerar varor och tjänster som inte handlas mellan medlemsstaterna skulle ju knappast
leda till att produktion flyttas från andra medlemsstater. Det kan dock hindra utländska
konkurrenter att etablera sig i en medlemsstat. Denna risk kan minskas genom att man ser till att
stödet beviljas på icke-diskriminerande villkor. Ytterligare villkor anges för att undvika att enskilda
aktörer inom en sektor gynnas av stödet på ett otillbörligt sätt.
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Resultattavlan för statligt stöd

373. Som en del av målet att göra Europeiska unionen till världens mest dynamiska och
konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi, uppmanade Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000
rådet, kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar att generellt minska
stödnivåerna. Det finns tecken på att flertalet medlemsstater har vidtagit åtgärder för att uppfylla
åtagandena att minska och omdirigera sitt stöd. Det totala statliga stödet i de femton medlemsstaterna
mätt som andel av BNP fortsätter att minska: under 2001 beviljades totalt 49 miljarder euro i statligt stöd,
vilket motsvarade 0,56 % av BNP, jämfört med 60 miljarder euro under 1998.

374. I november 2002 antog rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning)
ytterligare en rad slutsatser om ett ekonomiskt förhållningssätt för mindre och bättre statligt stöd.
Huvudsyftet med slutsatserna är att utveckla en mer övergripande ekonomisk analys av effekterna av
statligt stöd genom att förbättra dialogen och utbytet av information mellan medlemsstaterna. Dessa
har bl.a. uppmanats att överväga huruvida ett ingripande i form av statligt stöd är det mest lämpliga
och effektiva sättet att ta itu med marknadsmisslyckanden. Den lägesrapport om minskningen av
stödet som kommissionen lämnade till rådet 2002 inbegrep en formell uppmaning till
medlemsstaterna att inkomma med uppgifter om vilka åtgärder de vidtagit för att följa upp de olika
slutsatserna om statligt stöd.

375. I resultattavlan för hösten 2003 sammanfattas de bidrag som tretton medlemsstater inkommit
med. I resultattavlan studeras också en av de mest snedvridande typerna av statligt stöd, nämligen stöd
till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, liksom den senaste tidens utveckling när det
gäller kommissionens reformprogram på området statligt stöd. I uppdateringen av resultattavlan från
våren 2004 ges en översikt över läget när det gäller statligt stöd inom EU, samtidigt som man undersöker
tendenserna på grundval av senast tillgängliga uppgifter (2002). Utöver dessa upplagor skapades under
2002 en permanent resultattavla på Internet som består av en rad nyckelindikatorer, statistik och ett
forum för medlemsstaterna.

376. I sin handläggning av enskilda ärenden har kommissionen nyligen intagit ett ganska ekonomiskt
förhållningssätt till statligt stöd. Den har omorienterat sin policy på området till ärenden och frågor som
har betydelse för den inre marknadens fortsatta utveckling. Sålunda har ärenden som rört statliga
garantier till tyska, österrikiska och franska offentligägda banker, kapitalöverföringar till Landesbanken i
Tyskland, Deutsche Post, den obegränsade statliga garantin till EdF och aktieägarens kapitaltillskott till
France Télécom stått högt upp på kommissionens dagordning under 2003.

377. En annan viktig fråga handlar om skattestöd, där arbetet med uppförandekoden mot skadlig
skattekonkurrens har gjort att man kunnat identifiera ett antal potentiellt skadliga skatteåtgärder som
senare blivit föremål för utredningar om statligt stöd. Kommissionen har fattat beslut i ett antal sådana
ärenden där den i vissa fall beviljat medlemsstaterna en viss övergångsperiod för att anpassa sina system. 

2.2 Lagstiftande verksamhet

2.2.1 Statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

378. Enligt 1999 års gemenskapsriktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter (163) kan statligt stöd som gör det möjligt för företag i svårigheter att undvika
konkurs och hjälper dem att omstrukturera sin verksamhet bara anses vara lagligt under vissa strikta

¥163∂ EGT L 288, 9.10.1999, s. 2–18.
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villkor som åläggs mottagaren och medlemsstaten. Man har gjort en översyn av 1999 års riktlinjer, som
löper ut i oktober 2004, i syfte att skärpa dessa villkor samtidigt som man förenklar reglerna och
eliminerar vissa kryphål. Bland de nyckelfrågor som för närvarande övervägs finns följande möjligheter:

— Att se till att undsättningsstöd begränsas till återbetalningsbart, tillfälligt och kortsiktigt finansiellt
stöd som bara beviljas så länge det är nödvändigt för att genomföra en genomgripande
omstruktureringsplan.

— Att koncentrera kontrollen av statligt stöd till stora företag som handlar inom hela EU. Sådana
företag har vanligtvis större marknadsandelar, och statligt stöd till dem får större effekter på
konkurrensen och handeln.

— Att, särskilt för stora företag, förstärka principen att mottagaren av statligt stöd skall finansiera en
stor del av omstruktureringskostnaderna utan något statligt stöd.

379. Det finns också en rad tekniska frågor som måste studeras, såsom tillämpning av principen ”en
gång är sista gången” i samband med kortsiktiga undsättningsoperationer eller möjligheten att fastställa
automatiska kriterier för att bestämma undsättningsstödets belopp.

380. Den pågående översynen är en komplex process som inbegriper omfattande interna och externa
samråd, men målet är att de nya riktlinjerna skall vara färdiga innan de nuvarande löper ut.

2.2.2 Rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin

381. Den 26 november antog kommissionen nya rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin (164)
(”rambestämmelserna”) som ersätter 1998 års förordning (EG) nr 1540/98 av den 29 juni 1998 om
fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin (165) (”1998 års varvsförordning”), som löper ut den
31 december 2003. Ledstjärnan i den nya texten har varit att förenkla och standardisera behandlingen av
varvsindustrin när det gäller reglernas form och innehåll. Detta markerar också slutet på den
”normaliseringsprocess” som inleddes genom 1998 års varvsförordning och som möjliggjorde utfasningen
av driftstödet.

382. De nya reglerna är utformade som rambestämmelser från kommissionen. Vad gäller innehållet
har de övergripande reglerna för statligt stöd i görligaste mån sträckts ut till denna sektor. Detta gäller
särskilt tillämpningen av de s.k. gruppundantagsförordningarna om utbildningsstöd, stöd till små och
medelstora företag samt sysselsättningsstöd och reglerna för stöd av mindre betydelse. Dessa var tidigare
inte tillämpliga inom denna sektor. Dessutom har kraven på anmälan lättats jämfört med 1998 års
varvsförordning.

383. Samtidigt beaktas i den nya texten att varvsindustrin har specifika särdrag som skiljer den från
andra industrigrenar. Dessa särdrag återspeglas i en rad sektorsspecifika åtgärder på områdena för
innovationsstöd, nedläggningsstöd, exportkrediter och utvecklingsstöd samt regionalstöd.

384. De nya bestämmelserna om innovationsstöd är det intressantaste inslaget i rambestämmelserna.
Givet vissa unika särdrag inom varvsindustrin – såsom korta produktionsserier, volymer, värde och
komplexiteten i de enheter som produceras – infördes innovationsstödet i 1998 års varvsförordning.
Varvsindustrin är i själva verket den enda sektor som är berättigad till stöd av detta slag. Genomförandet

¥164∂ EUT C 317, 30.12.2003, s. 11.
¥165∂ EGT L 202, 18.7.1998, s. 1.
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av bestämmelserna om innovationsstödet var emellertid inte helt tillfredsställande. Rambestämmelserna
syftar till att förbättra och stärka stödet till innovation genom att införa två stora förändringar i
bestämmelserna (166). För det första grundar de sig på en definition av innovation som är bättre avpassad
efter industrins natur och specifika behov. För det andra möjliggör de en högre stödnivå (t.o.m. 20 % i
stället för det tidigare taket på 10 %). Dessa förbättringar bör göra bestämmelserna mer effektiva och
mycket intressanta för sektorn. Behovet av ett särskilt incitament återstår emellertid eftersom det
fortfarande är så att endast projekt som omfattar en risk för tekniska eller industriella misslyckanden kan
få stöd.

385. För att uppmuntra såväl nedläggning av verksamhet som inte bär sig ekonomiskt som övergång
till specialiserade, högteknologiska marknadssegment, innehåller rambestämmelserna en möjlighet att
bevilja nedläggningsstöd till såväl en fullständig som partiell nedläggning av varv. I rambestämmelserna
hänvisas det slutligen, i linje med 1998 års varvsförordning, till de tillämpliga OECD-bestämmelserna
om exportkrediter och utvecklingsstöd. De innehåller också särskilda regler om regionalstöd till
varvsindustrin.

2.2.3 Nya riktlinjer för sjötransportsektorn

386. Den 30 oktober offentliggjorde kommissionen de nya riktlinjerna för statligt stöd till
sjötransportsektorn. De syftar bl.a. till att förstärka metoderna för övervakning av effekterna av statligt
stöd, ge nya riktlinjer om skatteundantag och säkerställa lojal konkurrens på den inre marknaden.

2.2.4 Genomförandeförordningen

387. Kommissionen har föreslagit en ny förordning som skall reglera genomförandet och klarlägga
vissa delar av förordning (EG) nr 659/1999. I förslaget görs ett försök att särskilt klarlägga och
strömlinjeforma anmälandeförfarandena. Där föreskrivs dessutom metoder för beräkning av de tidsfrister
och den räntesats som skall tillämpas i återkravsförfarandena. Förordningen förväntas antas under första
kvartalet 2004.

2.2.5 Sektorsövergripande rambestämmelser för stora investeringsprojekt (2002)

388. Efter intensiva överläggningar med medlemsstaterna har kommissionen ändrat de
sektorsövergripande rambestämmelserna om regionalstöd till stora investeringsprojekt som antogs 2002
för att inrätta snabbare, enklare och mer tillförlitliga kontrollsystem för statligt stöd till stora
investeringar (167).

389. För att förebygga en allvarlig snedvridning av konkurrensen innehåller rambestämmelserna
strikta regler för sektorer med strukturproblem. En förteckning över sådana sektorer skulle ha upprättats i
slutet av 2003. På grund av de praktiska och tekniska svårigheterna med att sammanställa den och med
hänsyn till medlemsstaternas krav har kommissionen beslutat att skjuta antagandet av förteckningen på
framtiden.

390. I avsaknad av denna förteckning föreslog kommissionen den 30 oktober 2003 att alla
medlemsstater som en lämplig åtgärd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget skulle förlänga de befintliga
övergångsreglerna för stora investeringsprojekt inom ”känsliga” sektorer t.o.m. den sista december 2006.
Enligt dessa regler får inget stöd beviljas till stora projekt inom syntetfibersektorn och endast begränsat

¥166∂ Se punkt 15 i rambestämmelserna.
¥167∂ Se XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken (2002), s. 112.
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stöd tillåts inom bilsektorn. Kommissionen föreslog också att införa förfarandekrav avseende regionala
investeringsprojekt inom varvsindustrin.

391. Samtliga medlemsstater godtog kommissionens förslag och 2002 års sektorsövergripande
rambestämmelser har ändrats i enlighet med detta (168).

2.2.6 Stöd till forskning och utveckling inom små och medelstora företag

392. Stöd till forskning och utveckling kan bidra till ekonomisk tillväxt, stärkt konkurrenskraft och
ökad sysselsättning. Stöd till forskning och utveckling avsett för små och medelstora företag är särskilt
viktigt, eftersom en av de små och medelstora företagens nackdelar är deras svårigheter att få tillgång till
nya tekniska lösningar och tekniköverföringar. Kommissionen anser att statligt stöd till forskning och
utveckling kan vara ett incitament för små och medelstora företag att satsa hårdare på forskning och
utveckling, eftersom de normalt endast spenderar en mindre del av sin omsättning på forskning och
utveckling. Därför föreslog kommissionen den 12 augusti 2003 en ändring av förordning (EG) nr 70/2001
för att inbegripa stöd till forskning och utveckling (169). Ändringen förväntas antas i början av 2004.

2.2.7 Preliminärt bidrag till statligt stöd till bredbandsinfrastruktur för ARCP

393. Den 28 juli antog kommissionens avdelningar ett arbetsdokument med riktlinjer för kriterier och
former för att genomföra strukturfonderna till stöd för elektronisk kommunikation. Riktlinjerna
inriktades på kriterier för att bevilja gemenskapsstöd till initiativ som handlar om bredbandsinfrastruktur,
men inbegrep också frågeställningar kring statligt stöd på området. När det gäller konkurrensreglerna bör
det noteras att gemenskapsstöd inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget men omfattas av samma regler och räknas samman med medlemsstaternas finansiering när man
bedömer tillåtna stödbelopp. Följande aspekter togs upp i riktlinjerna: 

Infrastruktur som ägs av myndigheter

394. Finansiering av bredbandsinfrastruktur som ägs av en myndighet utgör inte statligt stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Vid upphandling av arbete för att bygga ut sådan
infrastruktur måste man följa relevant gemenskapslagstiftning på området. Om infrastrukturen görs
tillgänglig för företag skall detta ske på icke-diskriminerande villkor och mot lämpliga avgifter. Om
marknaden inte klarar att erbjuda likvärdiga tjänster förväntas sådana avgifter inte täcka samtliga
kostnader för investeringen, men de får inte ge användarna av infrastrukturen ökade vinstmöjligheter.

395. Om en tjänst som är likvärdig med infrastrukturen redan tillhandahålls av marknaden skall
infrastrukturen hyras ut till avgifter som täcker kostnaderna och ger en rimlig avkastning på
investeringen. Om förvaltningen av infrastrukturen anförtros en tredje part skall detta ske för en
begränsad tid efter ett öppet, genomskådligt och icke-diskriminerande förfarande, helst i form av ett
upphandlingsförfarande som leder till att koncessionshavaren betalar en marknadsmässig ersättning. I
allmänhet bör detta förfarande organiseras på lämplig (nationell, regional eller lokal) nivå under
överinsyn av den behöriga myndigheten, som skall se till att relevant lagstiftning liksom den nationella
och regionala politiken på området informationssamhället följs. Förvaltaren av infrastrukturen skall
åläggas driftsvillkor som säkerställer att infrastrukturen förblir öppen för alla aktörer som tillhandahåller
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster på icke-diskriminerande villkor.

¥168∂ EUT C 263, 1.11.2003.
¥169∂ EUT C 190, 12.8.2003, s. 3.
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Infrastruktur som ägs av företag

396. Vid (med-)finansiering av en infrastruktur som ägs av ett företag måste det statliga
finansieringsbidraget villkoras med att företaget godtar driftsvillkor som säkerställer att infrastrukturen
förblir öppen för alla aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster på icke-diskriminerande villkor.

397. Det skall bevisas att den statliga finansieringen begränsas till det minimum som krävs för att
projektet skall genomföras, så att man ser till att den aktör som använder infrastrukturen inte får en
avkastning som överstiger en normal marknadsmässig avkastning på sin verksamhet. I detta syfte bör den
statliga finansieringen ges genom ett öppet anbudsförfarande. I allmänhet bör detta förfarande
organiseras på lämplig (nationell, regional eller lokal) nivå under överinsyn av den behöriga
myndigheten, som skall se till att relevant lagstiftning liksom den nationella och regionala politiken på
området informationssamhället följs. Konkurrerande företag bör uppmanas att lämna tekniska och
finansiella anbud. Kontraktet skall tilldelas den eller de företag som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät som uppfyller specificerade minimikrav på tjänsten (vad gäller tjänstens kvalitet,
framtida förbättringar m.m.) till lägst kostnad.

Projekt som avser sluten infrastruktur

398. Direktfinansiering av anläggningar och utrustning som inte är öppna för alla, utan är avsedd för
en eller flera aktörer eller anläggningar som är reserverade för en viss aktör till följd av en
överenskommelse med tillsynsmyndigheten uppfyller inte kraven för finansiering av projekt som avser
öppen infrastruktur.

399. Finansiering av anläggningar och utrustning som är avsedd för en viss slutanvändare kan utgöra
statligt stöd om slutanvändaren är ett företag. Under vissa omständigheter behöver sådan finansiering inte
utgöra statligt stöd eller kan utgöra lagligt stöd om den är nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse. Om finansieringen utgör statligt stöd kan det vara lagligt enligt reglerna
om stöd till små och medelstora företag, stöd för regionala ändamål eller stöd av mindre betydelse.

400. Tillhandahållandet av tjänsten skall följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering,
proportionalitet och minsta möjliga störningar på marknaden. Om tjänsten inte tilldelas genom ett öppet,
genomskådligt och icke-diskriminerande förfarande skall företaget åläggas att införa ett separat
redovisningssystem för den aktuella tjänsten som gör det möjligt att fastställa den offentliga
ersättningens storlek eller hos de avgifter som gäller för användning av tjänsten.

2.2.8 Översyn av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål för perioden  efter januari 2007

401. I 1998 års riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål anges att kommissionen skall se över
dem inom fem år efter att de trädde i kraft (170). Kommissionen gjorde en sådan översyn under våren 2003
och kom fram till att det i nuläget inte var nödvändigt att ändra riktlinjerna. Den 2 april (171) beslutade
kommissionen dock att göra en övergripande översyn i tillräckligt god tid för att medlemsstaterna och
kommissionen skall kunna utarbeta, anmäla och godkänna regionalstödskartor för perioden efter den
1 januari 2007.

¥170∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥171∂ EUT C 110, 8.5.2003, s. 24.
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402. För att ta hänsyn till de strukturella förändringar som följer av utvidgningen, den ekonomiska
utvecklingen och den starka politiska viljan att öka EU:s konkurrenskraft, har kommissionen inlett en
omfattande reflektion kring sin framtida politik på området regionalstöd. Denna reflektion görs i nära
samarbete med de gamla och nya medlemsstaterna, och med full öppenhet. Följaktligen uppmanades
både de gamla och de nya medlemsstaterna att inkomma med synpunkter som de ansåg vara relevanta för
översynen av regionalstödet.

3. Utvidgningen (172)

403. Under högtidliga former undertecknades anslutningsfördragen med tio länder den 16 april 2003.
Förberedelserna för att integrera de tio länderna i Europeiska unionen har lett fram till en första
förteckning över befintliga stödåtgärder som skall inbegripas i anslutningsfördraget för de tio nya
medlemsstaterna. Arbetet har fortsatt enligt det s.k. interimsförfarandet som innehåller den rättsliga
ramen för bedömning av stödordningar och individuella stödåtgärder som påbörjats i en ny medlemsstat
före anslutningsdagen och som kommer att gälla efter detta datum. Det gäller de åtgärder som ännu inte
tagits upp i förteckningen över ”befintliga stödåtgärder” som finns i bilaga IV till anslutningsfördraget.
Detta förfarande kommer att tillämpas fram till den 30 april 2004, och innebär att de blivande
medlemsstaterna skall anmäla planerade stödåtgärder till kommissionen.

404. Enligt förfarandet skall de blivande medlemsstaterna regelbundet lämna till kommissionen en
förteckning över befintliga stödåtgärder som har bedömts av den nationella övervakningsmyndigheten
för statligt stöd, och som denna konstaterat vara förenlig med gemenskapens regelverk, tillsammans med
eventuella upplysningar som är väsentliga för bedömningen av förenligheten hos den stödåtgärd som
skall granskas. Efter anmälan kommer kommissionen att bedöma om de anmälda stöd som gäller efter
anslutningen är förenliga med den inre marknaden. Om kommissionen inte invänder mot en viss anmäld
stödåtgärd med hänvisning till allvarliga tvivel om huruvida åtgärden är förenlig med den inre marknaden
inom tre månader efter att den fått fullständiga upplysningar om åtgärden, skall det anses att kommission
inte har några invändningar. Om kommissionen beslutar att invända mot en viss åtgärd sker detta i form
av ett beslut att inleda granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget. Om ett sådant beslut
fattas före anslutningsdagen träder det i kraft först på anslutningsdagen.

B — Stödbegreppet

1. Stödets ursprung

405. Den 19 mars godkände kommissionen två åtgärder som kallades MEP (Milieukwaliteit van de
ElektriciteitsProductie – miljövänlig elproduktion), som syftade till att främja förnybara energikällor (173)
och kombinerad el- och värmeproduktion (174). Denna stödordning syftar till att öka utbudet. Genom den
nya stödordningen kommer man att bevilja driftstöd under en period som fastställs till högst tio år med en
total budget på 2,503 miljoner euro. Stödordningen finansieras genom ett obligatoriskt bidrag från
elkonsumenterna i form av en förhöjd anslutningsavgift som går till en fond. Fonden kommer att gynna
nederländska producenter av förnybar el och av kombinerad el- och värmeproduktion som matar sin el
till högspänningsnätet.

¥172∂ Se även kapitel V om internationell verksamhet.
¥173∂ N 707/2002.
¥174∂ N 708/2002.
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406. Tre av kriterierna för statligt stöd, nämligen selektivitet, fördel och påverkan på handeln, är
uppenbart uppfyllda i detta fall. När det gäller frågan om statliga medel kommer systemet att finansieras
genom en fond. EG-domstolens rättspraxis inbegriper tre samlade kriterier för att bedöma inslaget av
statliga medel när pengar överförs av en fond (175): fonden skall ha inrättats av staten, finansieras med
bidrag som beslutats eller förvaltas av staten, samt användas för att gynna vissa företag. Kommissionen
noterade att fonden har inrättats av staten, förvaltas av det statliga företaget TenneT och enbart kommer
att gynna nederländska producenter av förnybar el och av kombinerad el- och värmeproduktion.
Kommissionen konstaterade därför att systemet utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i
EG-fördraget. Kommissionen bedömde sedan åtgärderna utifrån gemenskapens riktlinjer för statligt stöd
till skydd för miljön (176).

407. Stödordningen kommer att finansieras genom ett obligatoriskt bidrag från alla elkonsumenter i
form av en höjd anslutningsavgift som är lika stor för alla konsumenter (oavsett hur mycket el de
konsumerar). Under det granskade året uppgår höjningen till 34 euro. Ur energi- och miljöpolitisk
synvinkel stöder kommissionen inte ett sådant system eftersom det inte stämmer överens med principen
att förorenaren betalar. Dessutom skulle ett sådant system strida mot principen om samhällsomfattande
tjänster: det pris som skall betalas för den miljövänliga elen kan tyckas vara oproportionerligt högt för
små elkonsumenter. Enligt gemenskapens nuvarande lagstiftning har emellertid medlemsstaterna fria
händer att utforma sina system för skatter och liknande avgifter.

408. Den 24 juni godkände direkt enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget kommissionen ett nederländskt
regelverk för ett system för handel med utsläpp av kväveoxider (177) mellan privata företag.
Kommissionen har redan fattat olika beslut om ordningar för handel med utsläpp eller föroreningar som
liknar den anmälda ordningen. I dessa ordningar används en rad olika överlåtbara utsläpps- eller
föroreningsdokument, såsom kvoter, ransoner, certifikat och krediter. Kommissionen anser att
överlåtbara utsläppsdokument utgör immateriella tillgångar som myndigheterna ger mottagarna. När det
gäller bedömningen av statligt stöd finns det två typer av handelsordningar, det ena faller under
artikel 87.1 i EG-fördraget (178) och det andra utanför denna artikel.

409. Skillnaden mellan de två typerna av ordningar beror på huruvida myndigheterna använder ett
alternativ där de säljer eller auktionerar ut den immateriella tillgången till mottagaren. I den första
ordningen är det logiskt att myndigheterna säljer eller auktionerar ut utsläpps- eller för-
oreningsdokumentet till den aktör som genererar utsläppet eller föroreningen eftersom det överlåtbara
dokumentet ger denne rätt att (direkt eller indirekt) släppa ut eller förorena. I den andra ordningen har det
överlåtbara dokumentet inget värde för mottagaren gentemot staten, utan utgör bara en auktorisation för
en viss produktion eller ett visst utsläpp. 

410. Det faktum att det finns en marknad för handel med utsläpps- eller föroreningsdokument är ett
tecken på värdet på den tillgång som tilldelas. Att företag kommer att dra på sig kostnader för att realisera
värdet på de överlåtbara utsläpps- eller föroreningsdokumenten ändrar inte det faktum att det föreligger
en fördel, men kan betraktas som en positiv faktor vid bedömningen av den aktuella ordningens
förenlighet med EG-fördraget.

¥175∂ EG-domstolens domar av den 2 juli 1974 i mål C-173/73, Italien mot kommissionen, och av den 22 mars 1997 i mål
C-78/79, Steinike mot Tyskland.

¥176∂ EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.
¥177∂ N 35/2003, EUT C 227, 23.9.2003.
¥178∂ Se exempelvis kommissionens beslut av den 29 mars 2000 i ärende N 653/99, Danmark – kvotsystem för koldioxid (EGT

C 322, 11.11.2000, s. 9) och kommissionens beslut av den 28 november 2001 i ärende N 416/01, Förenade kungariket –
system för handel med utsläpp (EGT C 88, 12.4.2002, s. 16).
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411. För det första kommer överlåtbara kväveoxidskrediter direkt att bidra till en absolut
utsläppsnorm som företagen åläggs av staten. Sålunda är den anmälda ordningen för handel med utsläpp
av kväveoxider jämförbar med en direkt tilldelning av en kvot av kväveoxidutsläpp. För det andra är det
producenten själv som är skyldig att uppfylla denna utsläppsnorm. För det tredje har de nederländska
myndigheterna ett alternativ till att sälja eller auktionera ut utsläppsnormer. Dessa privata ordningar utgör
därför statliga medel i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

412. Den 17 september avslutade kommissionen sitt formella granskningsförfarande som syftade till
att slå fast huruvida statligt stöd hade beviljats i samband med projektet Space Park Bremen (179) i
Tyskland. Kommissionen konstaterade att Bremens delägande i Köllmann AG, projektets ledande
investerare, hade kommit att sakna grund eftersom det inte genomförts. Eftersom Tyskland hävdade att
det inte förekom statliga medel och att det inte var staten, utan ett offentligt företag, som hade beviljat
lånet utgick kommissionen från de regler som EG-domstolen utvecklat i sin dom i målet ”Stardust” (180),
och konstaterade att det förekom statliga medel och att det var de tyska myndigheterna som hade beviljat
lånet. 

413. Efter att ha granskat villkoren för lånet och dess inslag av stöd utifrån marknadsmässiga villkor
beslutade kommissionen att anta ett delvis negativt beslut. Kommissionen konstaterade att lånet inbegrep
olagligt och oförenligt stöd som skulle beräknas som skillnaden mellan den ränta som faktiskt togs ut och
relevant tillämplig referensränta plus 400 punkter fr.o.m. den 1 april 2002 för att återspegla en förmodad
riskökning för långivaren. Kommissionen uppmanade också Tyskland att omedelbart vidta alla
nödvändiga åtgärder för att eliminera det olagliga stöd som ingick i lånet. Om lånet fortsatte att löpa
skulle Tyskland ändra åtgärden genom att ta ut en ränta som motsvarar referensräntan plus 400 punkter
samt införa villkoret att lånet skall betalas tillbaka med kort varsel.

2. Fördelar för ett eller flera företag

414. I sitt beslut av den 17 september 2003 om en stödordning som anmälts av Italien (181) ansåg
kommissionen att det första stödkriteriet enligt artikel 87.1 i EG-fördraget inte var uppfyllt eftersom
ordningen inte medförde några fördelar för investerarna, fonden eller de företag som investeringarna
gjordes i. Kommissionen kunde därmed konstatera att den aktuella åtgärden inte utgjorde statligt stöd. 

415. I sin bedömning grundade sig kommissionen på meddelandet om statligt stöd och riskkapital (182).
Enligt detta meddelande kan man om de statliga medlen investeras i fonden på samma villkor som de
som gäller för privata investerare normalt anse att åtgärden inte medför någon fördel. I det aktuella
ärendet ledde flera faktorer fram till att kommissionen konstaterade att det inte förelåg något stöd. Bland
dessa båda faktorer bör följande nämnas: förvaltaren av riskkapitalfonden, som också skall bidra med sitt
eget kapital till fonden, skulle väljas ut genom ett anbudsförfarande (efter vilket det lägsta budet skulle
väljas), och ordningen ger inte några förmånliga villkor till investeraren. 

416. I ett ärende om nya företag på Sardinien antog kommissionen ett beslut om förenligt stöd (183).
Stödordningen uppvisar i själva verket vissa skillnader som inte gör det möjligt att slå fast att något stöd
inte föreligger. En av dessa skillnader handlar om ersättning till fondförvaltaren, som också är investerare

¥179∂ C 53/2002.
¥180∂ Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen (Stardust marine), REG 2002, s. I-04397.
¥181∂ N 511/02.
¥182∂ EGT C 235, 21.8.2001.
¥183∂ N 597/02.
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eftersom denne bidrar med sitt kapital till fonden. Enligt stödordningen skall en grundersättning utgå på i
genomsnitt 5 % per år av det inbetalda kapitalet. Utöver denna grundersättning beviljas förvaltaren/
investeraren en premie på 35 % av skillnaden mellan den faktiska avkastningen på investeringen och den
minsta objektiva avkastningen. På grund av denna premie, som inte har ett tak på 5 % som i den andra
stödordningen, kunde kommissionen inte utesluta att det förekom en fördel för förvaltaren/investeraren.
Eftersom de andra kriterierna för statligt stöd också var uppfyllda konstaterade kommissionen att
åtgärden utgjorde statligt stöd.

417. I sitt beslut av den 27 november 2003 om en stödordning som anmälts av Italien (184) tog
kommissionen ställning till en stödordning som gällde inrättandet av tre fonder som skulle genomföra
förvärv, ställa ut garantier till investerare, tillhandahålla kapitalförskott till förmån för investerare och
delägarlån.

418. Inom ramen för denna stödordning skall förvaltaren av kapitalriskfonderna som utsetts genom
anbudsinfordran bidra med sitt eget kapital till fonden. Kommissionen påminde om att urvalet genom
anbudsinfordran bl.a. gör att man kan fastställa förvaltningskostnaderna, dvs. den maximala ersättningen till
den utsedda personen. För denna stödordning finns urvalskriterier som är såväl tekniska (tilldelning av
maximalt 80 poäng av 100) som ekonomiska (tilldelning av maximalt 20 poäng av 100). Följaktligen har
kommissionen konstaterat att priskriterierna i det undersökta fallet bara är ett av två element i tilldelningen
av marknadsandelarna. Framför allt innebär tilldelningen av maximalt 80 poäng av 100 utifrån tekniska
kriterier och maximalt 20 poäng av 100 utifrån priset ett system som befrämjar att kvaliteten bedöms utifrån
strikt objektiva kriterier till en lägre kostnad för den offentliga förvaltningen. På grund av tilldelningen av
marknadsandelar utifrån en kombination av tekniska och ekonomiska element som uppenbart inte
överensstämmer med varandra i stället för att utgå från priset kan med andra ord upphandlingsförfarandet i
detta fall inte säkerställa att man väljer den anbudsgivare som kan erbjuda tjänsterna till den lägsta
kostnaden (185). Kommissionen har också lagt märke till att vissa insatser som föreskrivs i reglerna
förutsätter användning av medel som förvaltaren eller investeraren betalat in till fonden. En investerare som
agerar enligt de principer som en privat investerare i en marknadsekonomi följer skulle emellertid inte godta
utdelningen av stöd som tär på hans egna medel. Mot bakgrund av detta fördjupade kommissionen sin
undersökning och drog sedan slutsatsen att det var omöjligt att utesluta en fördel för investeraren.

419. I februari 2003 inledde kommissionen granskningsförfarandet i fråga om ett nytt stöd till förmån för
Fairchild Dornier GmbH, en tysk flygplanstillverkare som varit insolvent sedan mars 2002. Det nya stödet
kompletterade en 50-procentig garanti som förbundsregeringen och delstaten Bayern beviljat på ett lån på
90 miljoner dollar (cirka 85 miljoner euro) som kommissionen hade godkänt i juni. Det nya stödet består av
en förlängning av den godkända garantin och bidrag på 19,2 miljoner euro från det federala
sysselsättningsinstitutet (Bundesanstalt für Arbeit) som syftar till att täcka 65 % av kostnaderna för en social
plan som skulle omfatta hälften av Dorniers personal. Undersökningen skulle framför allt klargöra om
åtgärderna utgjorde statligt stöd. De tyska myndigheterna å sin sida hävdade i själva verket att åtgärderna
inte omfattas av kontrollen av statligt stöd till följd av de anställdas individuella rätt till ersättning.

420. Den 13 maj beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot införandet av ett
riskutjämningssystem på den irländska marknaden för sjukförsäkringar (186). Genom att införa detta

¥184∂ Statligt stöd N 152/03.
¥185∂ I domen i målet Altmark av den 24 juli 2003 (mål C-280/00, punkt 93) inskärper domstolen vikten av ”ett offentligt

upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den
lägsta kostnaden för det allmänna” för att fastställa kompensation för de kostnader som härleder sig från offentliga
tjänster. Denna princip torde kunna tillämpas analogt på den berörda förordningen. 
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system eftersträvar de irländska myndigheterna att förebygga att nya aktörer på marknaden ”plockar
russinen ur kakan”, dvs. bara väljer ur försäkringar med låg risk. Enligt kommissionens undersökning
behövs riskutjämningssystemet för att säkra stabiliteten hos det sjukförsäkringssystem som de irländska
myndigheterna har valt. Detta val innebär en marknad med enhetliga avgifter för olika
försäkringstjänster. Dessutom har systemet utformats för att se till att de planerade utjämningsbidragen,
som skall förvaltas av den irländska sjukförsäkringsmyndigheten, begränsas till det minimum som krävs
för att neutralisera skillnader i försäkringstagarnas riskprofiler. Riskutjämningssystemet omfattas därför
inte av EU-reglerna om statligt stöd. 

3. Selektivitet

421. Den 24 juni godkände kommissionen enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget ett svenskt system för
investeringsstimulans som tillfälligt minskade kostnaden för att bygga en viss typ av bostad i Sveriges
tillväxtområden (187). Genom systemet beviljas stöd till fastighetsägare som har små hyresbostäder.
Systemet är neutralt i fråga om investeringarnas ursprung eftersom både inhemska och utländska
investerare har rätt att få stödet.

422. Den 30 april inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-
fördraget i fråga om den österrikiska lagen om nedsatt energiskatt (188). Lagen gäller mellan den
1 januari 2002 och den 31 december 2003 och ger alla företag rätt till återbetalning av energiskatt på
naturgas och elkraft om dessa skatter tillsammans överstiger 0,35 % av företagens
nettoproduktionsvärde. Genom 2000 års lag om nedsatt energiskatt har man utökat den ursprungliga
räckvidden när det gäller stödmottagarna, nämligen varuproducenter, för att beakta domstolens dom i
målet Adria-Wien-Pipeline (189). Österrike hävdade att denna ändring skulle medföra att åtgärden fick
karaktären av en allmän åtgärd. Kommissionen erkänner att lagändringen faktiskt eliminerar den rättsliga
begränsningen till vissa sektorer i ekonomin. Den anser dock att skattenedsättningen fortfarande är
selektiv. Taket på 0,35 % anses fortfarande få till följd att mottagarna utgörs av företag som har en stor
energiförbrukning i förhållande till sitt nettoproduktionsvärde. Dessa företag måste betraktas som en
selektiv grupp företag i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

423. Eftersom alla andra kriterier för statligt stöd är uppfyllda, bedömde kommissionen stödets
förenlighet med 2001 års gemenskapsriktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön i fråga om två
grupper av mottagare, nämligen de varuproducenter som fortsatte att åtnjuta skattenedsättningen och
servicesektorn som beviljades nedsättningen först från 2002 (190).

4. Snedvridning av konkurrensen

424. Den 19 mars beslutade kommissionen att en subvention på 4,6 miljoner euro (9 miljoner tyska
mark) som Tyskland beviljade Linde AG 1997 inte utgjorde stöd enligt EG-fördraget (191). Beslutet följer
på förstainstansrättens dom av den 17 oktober 2002 i mål T-98/00. Linde AG är en del av Linde Group,
en internationell teknikkoncern med 46 000 anställda runt om i världen. År 1993 sålde det tyska
privatiseringsorganet Treuhandanstalt (THA) en produktionsanläggning för aminer i Leuna (Sachsen-

¥187∂ N 40/03.
¥188∂ NN 34/03.
¥189∂ Mål C 143/99.
¥190∂ EGT C 37, 3.2.2001.
¥191∂ EUT L 250, 4.10.2003.
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Anhalt) till Union Chimique Belge (UCB). Samtidigt ingick THA en långsiktig leveransskyldighet som
innebar att man lovade att leverera koloxid till ett fast pris till UCB. 

425. Produktionskostnaderna för koloxid översteg dock THA:s ursprungliga förväntningar. Med det
pris som man hade kommit överens om skulle avtalet åsamka THA stora förluster. För att minska sina
förluster sökte THA en investerare som var villig att ta över dess förlustbringande leveransskyldighet.
Den enda investeraren som var intresserad och objektivt lämpad att ta över THA:s skyldighet att leverera
koloxid var Linde AG eftersom detta företag varit etablerat i Leunaområdet som gasproducent sedan
1994. Kostnaderna för att bygga den nya anläggningen uppgick till 6,4 miljoner euro (12,5 miljoner tyska
mark). Linde AG bidrog med 1,8 miljoner euro (3,5 miljoner tyska mark) till dessa kostnader av egna
medel, medan BvS (efterföljare till THA) bidrog med 4,6 miljoner euro (9 miljoner tyska mark)
(”subventionen”). Subventionen understeg kostnaderna för den helt nya anläggningen, vilka uppgick till
cirka 10,3 miljoner euro (20 miljoner tyska mark).

426. Kommissionen inledde det formella granskningsförfarandet i juli 1999 eftersom den hyste
allvarliga tvivel om huruvida subventionen till Linde utgjorde stöd. I januari 2000 avslutade
kommissionen förfarandet med ett delvis negativt beslut, där den – i enlighet med bestämmelserna om
stöd för regionala ändamål – angav att den del som överstiger 35 % av de stödberättigade
investeringskostnaderna för anläggningen (cirka 2,3 miljoner euro (4,4 miljoner tyska mark)) inte var
förenlig med EG-fördraget. Den 17 oktober 2002 upphävde förstainstansrätten kommissionens
beslut genom att konstatera att Linde AG inte hade beviljats något stöd.

427. På grundval av rättens dom gjorde kommissionen en ny bedömning av åtgärden och konstaterade
att subventionen inte utgjorde statligt stöd eftersom det framgick att åtgärden inte påverkade handeln
eller snedvred konkurrensen. Linde var det enda företaget som objektivt sett var lämpligt att leverera
koloxid till UCB, och det levererade hela sin produktion till UCB. För den tyska regeringen var Linde
bara ett instrument för att se till att dess skyldighet att leverera koloxid till UCB fortsatte att uppfyllas.
Subventionen begränsades till vad som var nödvändigt i detta avseende.

5. Påverkan på handeln

428. Den 2 juli 2002 inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet i fråga om en
individuell tillämpning av en stödordning till förmån för ett portugisiskt företag¸ Vila Galé, för förvärv
och renovering av hotell i Brasilien (192). Den föreslagna stödåtgärden inbegriper både nationella medel
och medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Efter undersökningen kom
kommissionen fram till slutsatsen att medlen från ERUF inte fick användas för investeringar utanför EU.

429. I avsaknad av gemenskapsriktlinjer för turism måste kommissionen å andra sidan bedöma detta
stöd direkt utifrån artikel 87.3 c i EG-fördraget. Framför allt bedömde den huruvida stödet skulle
underlätta en utveckling av turismen i Portugal utan att påverka handeln i negativ riktning i en omfattning
som strider mot det gemensamma intresset. Av ett antal skäl, särskilt stödmottagarens och stödets relativa
litenhet liksom det faktum att detta var företagets första erfarenhet av internationalisering, konstaterade
kommissionen att stödet skulle få mycket begränsade effekter på handeln mellan medlemsstaterna och i
viss mån även få positiva effekter på den portugisiska ekonomin. Den 15 oktober fattade kommissionen
ett slutgiltigt villkorat beslut om denna åtgärd. Stödet konstaterades vara förenligt med EG-fördraget
förutsatt att inga gemenskapsmedel från ERUF användes.

¥192∂ C 47/02.
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C — Bedömning av stödens förenlighet med den inre marknaden

1. Branschövergripande stöd

1.1 Undsättningsstöd

430. Den 17 september inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet för att bedöma
förenligheten hos alla stödåtgärder till förmån för Alstom som Frankrike anmälde i augusti.
Undersökningen inbegrep också ett antal åtgärder som kommissionen hade underrättats om av olika
källor, och som kunde innehålla inslag av statligt stöd.

431. Samtidigt som den inledde det formella granskningsförfarandet ansåg kommissionen att
villkoren var uppfyllda för att utfärda ett föreläggande att upphäva utbetalningarna för två av åtgärderna
till dess att kommissionen fattat beslut om deras förenlighet. De aktuella åtgärderna avsåg Frankrikes
deltagande i Alstoms kapitalökning och betalningen av ett förlagslån.

432. Kommissionen beslutade att uppmana Frankrike att ändra åtgärdspaketet innan den utfärdade
föreläggandet. Den gav Frankrike fem dagar att upphäva eventuella åtgärder som skulle innebära ett
oåterkalleligt tillskott till Alstoms egna kapital. Annars skulle den kommissionsledamot som ansvarar för
konkurrensfrågor tillsammans med kommissionens ordförande anta och skicka föreläggandet. Frankrike
gick inom uppsatt tidsfrist med på att ändra stödpaketet genom att ersätta sina direkta tillskott till
Alstoms kapital med skuldinstrument som inte skulle få oåterkalleliga effekter på marknaden. Frankrike
gick också med på att låta kommissionen godkänna sina eventuella framtida tillskott till Alstoms kapital.
Mot denna bakgrund avstod kommissionen från att utfärda ett föreläggande, eftersom de nya åtgärderna
gick att återställa. Detta innebar dock inget godkännande från kommissionens sida. Kommissionen
kommer att fatta sitt beslut när den väl har avslutat pågående undersökning. 

433. Ändringarna var inte bara formella, utan innebar också ändringar i sak (den kortsiktiga likviditeten
ökades med 1,1 miljard euro), vilket fick kommissionen att utvidga sin undersökning genom det beslut som
antogs den 15 oktober. Det anmälda stödpaketet är nu värt cirka 8,2 miljarder euro, varav 4,275 miljarder
euro utgör statligt stöd från Frankrike (193). Utvidgningen av förfarandet gör det möjligt för kommissionen
att bedöma förenligheten hos hela paketet. I sin undersökning utifrån gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter kommer kommissionen först att i detalj
bedöma om omstruktureringsplanen är tillräcklig för att återskapa Alstoms lönsamhet. För det andra
kommer kommissionen att undersöka de marknader där Alstom verkar och behovet av korrigerande
åtgärder för att motverka den snedvridning av konkurrensen som stödet leder till. Slutligen kommer
kommissionen att avgöra huruvida stödet är begränsat till vad som är nödvändigt för att återskapa
företagets lönsamhet. Kommissionen kan inte godkänna något stöd utöver vad som krävs för
omstruktureringen.

434. Den 19 mars godkände kommissionen undsättningsstöd till Babcock Borsig Power Service
GmbH (”BBP Service”) (194) i form av en 90-procentig statlig garanti för två krediter på 52,5 miljoner
euro. Krediterna kommer att utsträckas till en period på sex månader. De underliggande krediterna skulle
ges av ett konsortium av banker. Garantin och krediterna skulle hjälpa företaget att fortsätta sin
verksamhet i sex månader och ge det tid att fatta beslut om sin framtid. BBP Service var ett dotterföretag
till det insolventa företaget Babcock Borsig AG. Det verkar inom området kraftverkstjänster. BBP
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Service har varit föremål för insolvensförfaranden sedan september 2002. Företaget hade stött på
svårigheter på grund av Babcock Borsig-koncernens insolvens, som orsakat många uteblivna betalningar.

435. Kommissionen bedömde garantin utifrån gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning
och omstrukturering av företag i svårigheter (195). Enligt dessa riktlinjer kan kommissionen godkänna
undsättningsstöd som ett enstaka likviditetsstöd till ett företag i svårigheter för att hålla igång
verksamheten medan en omstrukturerings- eller likvidationsplan utarbetas. Kommissionen konstaterade
att lånegarantin uppfyllde de villkor som anges i riktlinjerna. Den motiverades av allvarliga sociala
problem, beviljades i form av krediter till marknadsränta som skall återbetalas eller i form av statliga
garantier för sådana krediter, begränsades till vad som är nödvändigt och har inga otillbörliga negativa
spridningseffekter på andra medlemsstater.

1.2 Omstruktureringsstöd

436. Den 23 juli beslutade kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande för att i detalj
granska det omstruktureringsstöd som den brittiska staten beviljat British Energy plc (196). British Energy
plc (”BE”) är en av de största aktörerna på den brittiska elmarknaden. Företaget driver framför allt
kärnkraftverk. De sänkningar av grossistpriset på el som följde på införandet av ett nytt elhandelssystem
i England och Wales har kraftigt minskat kassaflödet från gruppens kärnkraftverk. Den
11 november 2002 beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot den brittiska statens
undsättningsstöd (197).

437. Den 7 mars anmälde de brittiska myndigheterna en omstruktureringsplan som syftade till att
återskapa BE:s långsiktiga lönsamhet. Den brittiska staten åtog sig att finansiera historiska kärnrelaterade
förpliktelser, särskilt i fråga om förvaltningen av bränsle som laddats före omstruktureringen och
avvecklingen av BE:s kärnkraftverk. I planen föreskrivs också omförhandlingar av avtal om
bränsleleveranser och hantering av utbränt bränsle med det statliga företaget British Nuclear Fuels
Limited (”BNFL”), vilka ledde till en sänkning av de priser som BNFL tar ut av BE för dessa tjänster.
British Energy plc förhandlade också fram ett frysningsavtal och ett antal avtal om finansiell
omstrukturering med sina viktigaste borgenärer. BE har också utformat en ny affärsstrategi och avyttrat
sina tillgångar i Nordamerika. Slutligen beviljades BE tre månaders uppskov med att betala
fastighetsskatt av de lokala myndigheterna. 

438. Kommissionen har preliminärt undersökt det stöd som anmälts enligt EG-fördraget. Eftersom en
del av de aktuella åtgärderna omfattas av Euratomfördraget måste de bedömas mot bakgrund av målen i
detta fördrag. Utifrån de dokument som hittills inkommit konstaterar kommissionen att det råder
allvarliga tvivel kring åtgärdernas karaktär och förenlighet med den inre marknaden. Framför allt tvivlar
den på att planen kommer att leda till att BE:s lönsamhet återskapas inom rimlig tid, på att företagets
bidrag till omstruktureringen är tillräckligt och på att stödet kan godkännas utan några korrigerande
åtgärder. Planen tycks inte uppfylla kraven i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter.

439. Kommissionen beslutade att de spanska myndigheternas bristfälliga insatser för att kräva in
utestående skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter från Hilados y Tejidos Puigneró SA (198), en
stor spansk tillverkare av textilier och kläder, utgjorde ett stöd till förmån för företaget. Företaget hade
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haft finansiella problem sedan början av 1990-talet. Under år 2000 uppgick företagets skulder för skatter
och socialförsäkringsavgifter till 44 miljoner euro respektive 60 miljoner euro. Företaget fick dessutom
stöd från det katalanska finansieringsinstitutet i form av olika lån och garantier, bl.a. ett lån på
12 miljoner euro under år 2000. Kommissionen konstaterade att dessa åtgärder utgjorde oanmält statligt
stöd. 

440. Kommissionen bedömde stödet utifrån gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning
och omstrukturering av företag i svårigheter (199). Stödet kunde inte konstateras vara förenligt med den
inre marknaden eftersom det – när det beviljades – fanns otillräckliga garantier för att företagets
lönsamhet skulle kunna återskapas, och en snedvridning av konkurrensen kunde inte undvikas. Stödet har
snarare gjort det möjligt för företaget att fortsätta sin tillverkning utan att vidta nödvändiga
omstruktureringsåtgärder trots ökade skulder. Samtidigt har företaget snedvridit konkurrensen genom att
tillämpa låga priser på en del av sin produktion. Spanien måste återkräva det oförenliga stödet med ränta
från mottagaren.

1.3 Garantier till förmån  för offentliga banker

441. Österrike har anmält två garantier som delstaten Burgenland beviljat till förmån för Bank
Burgenland AG (”BB”) (200), en österrikisk bank med regional verksamhet som har delstaten
Burgenland som huvudägare. BB beviljades en garanti från delstaten, enligt vilken denna måste gripa
in vid likvidation eller konkurs om bankens tillgångar inte räcker för att täcka dess skulder. På grund
av brottsliga handlingar stod BB inför fordringar som skulle ha gjort banken insolvent. För att undvika
konkurs och utbetalningar enligt nämnda garanti beviljade delstaten en obegränsad uttrycklig garanti
som täckte de aktuella obetalbara fordringarna. Senare påvisade en grundlig granskning av BB:s
låneportfölj ytterligare nödlidande lån. För att upprätthålla bankens verksamhet kom delstaten och
Bank Austria överens om att den sistnämnda skulle avstå från vissa fordringar mot ett krav på
återbetalning från framtida vinster (”klausul om bättre vinst”) och överlåta sina aktier i Bank
Burgenland (34 %) till delstaten för en österrikisk schilling. Delstaten beviljade en ytterligare garanti
för att täcka de nödlidande lånen.

442. Kommissionen betraktade dessa åtgärder som statligt stöd eftersom banken kunde fortsätta sin
verksamhet i stället för att gå i konkurs. Åtgärderna betraktades också som nytt stöd eftersom den
befintliga garantin bara kunde utfalla efter konkurs och inte tidigare för att upprätthålla bankens
verksamhet. De nya åtgärderna sträckte sig längre än så.

443. Kommissionen gjorde sålunda en första bedömning av omstruktureringsplanen genom att
tillämpa villkoren i sina riktlinjer för undsättning och omstrukturering. Kommissionen tvivlade
emellertid på att omstruktureringsplanen verkligen kunde återskapa bankens lönsamhet. Österrike kunde
dessutom inte bevisa att konkurrensen inte skulle snedvridas genom de korrigerande åtgärder som den
aviserat. Slutligen kunde kommissionen inte bedöma huruvida stödet verkligen var begränsat till vad som
var nödvändigt. På grund av dessa öppna frågor beslöt kommissionen den 26 juni att inleda ett formellt
granskningsförfarande (201).

444. Våren 2003 hade de franska myndigheterna godtagit kommissionens förslag att avveckla
garantin till CDC IXIS, ett dotterföretag till det offentliga franska institutet Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) (202). CDC överlät sin affärsbankverksamhet till CDC IXIS i slutet av år 2000. CDC
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hade beslutat att stödja sitt dotterföretag genom att utfärda en garanti som täckte en stor del av CDC IXIS
verksamhet. I motsats till ovannämnda ärende (Bank Burgenland) är dotterföretaget inte en offentlig
bank, utan en affärsbank. 

445. Kommissionen konstaterade att garantin till CDC IXIS enligt reglerna om statligt stöd utgjorde
en statlig garanti. I själva verket kunde inte CDC bevilja CDC IXIS en garanti utan att ta hänsyn till
myndigheternas krav, och det var högst osannolikt att ett sådant beslut kunde fattas utan dess vetskap.
Kommissionen undersökte huruvida garantin kunde undantas utifrån kommissionens tillkännagivande
om statliga garantier. Det var dock uppenbart att CDC:s garanti inte kunde betraktas som begränsad till
sin omfattning eller varaktighet. Ett finansiellt institut som handlar på kapitalmarknaderna har per
definition en portfölj som varierar från dag till dag. Dessutom medför portföljen faktiska och potentiella
risker som i CDC IXIS fall är särskilt stora på grund av dess stora åtaganden i fråga om derivat och andra
transaktioner utanför balansräkningen. En garanti som avser ett fortlöpande fluktuerande
transaktionsbelopp och transaktionsvärde, och därmed motsvarande potentiella kostnader för garanten,
kan inte betraktas som begränsad. Slutligen var det omöjligt att beräkna marknadspriset på premien för
ett sådant slags öppen garanti. 

446. Kommissionen kom därför fram till slutsatsen att denna garanti utgjorde statligt stöd som inte
uppfyllde villkoren för något undantag. I januari föreslog kommissionen sålunda att garantin skulle
avvecklas, vilket de franska myndigheterna godtog (203). Denna avveckling inbegriper en övergångsperiod
som gör det möjligt för CDC IXIS att anpassa sin verksamhet och sina rättsliga förhållanden så att
banken kan verka på samma nivå som sina konkurrenter. Den innebär också att bankens motparter kan
veta när deras transaktioner med CDC IXIS omfattas respektive inte omfattas av garantin. Marknaden
kommer då att verka under fullständigt öppna förhållanden.

1.4 Miljöstöd

447. Den 9 juli godkände kommissionen ett tyskt system för att främja isoleringsmaterial som
tillverkas av förnybara råmaterial (204). Genom systemet beviljas bidrag på mellan 30 och 40 euro per
kubikmeter till köpare av isoleringsmaterial som tillverkas av förnybara resurser såsom lin och hampfiber
eller spannmål och fårull. Bidragen syftar till att uppmuntra människor att köpa miljövänliga
isoleringsskivor, som är dyrare än konventionell isolering tillverkad av fossila material. 

448. Ett av huvudskälen till att kommissionen godkände bidragen är att miljövänliga isoleringsskivor
är betydligt dyrare än traditionell isolering av fossila material. Isoleringsskivor som tillverkas av
förnybara material erbjuder miljömässiga fördelar jämfört med traditionell isolering. Man sparar
naturresurser genom att i stället använda förnybara material. Dessa förnybara material är i allmänhet
koldioxidneutrala, så genom att använda dem skyddar man atmosfären och bidrar till att uppnå målen i
Kyotoprotokollet. Bidrag för att uppmuntra människor att köpa miljövänlig isolering kan godkännas som
stöd för skydd av miljön. I regel understiger bidragen ändå merkostnaden för miljövänliga
isoleringsmaterial.

449. Den 30 april avslutade kommissionen det formella granskningsförfarandet i fråga om en
stödordning som syftade till att minska utsläppen av växthusgaser i Toskana, Italien (205). Stödprojektet
skulle nå sitt mål genom att främja förnybara energikällor och energibesparingar. Det bedömdes utifrån

¥202∂ E 50/01.
¥203∂ C/03/42/3.
¥204∂ EUT C 197, 28.8.2003 (N 694/02).
¥205∂ C 60/02 (ex N 747/01).
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punkt E.1.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (206) som avser investeringar på
energiområdet.

450. Utifrån de upplysningar som de italienska myndigheterna lämnat efter att förfarandet inletts
ansåg kommissionen att man bevisat att det behövdes en stödnivå på 75 % för solcellsanläggningarna.
Enligt punkt 32 tredje stycket i riktlinjerna kan investeringsstöd beviljas med upp till 100 % av de
stödberättigande kostnaderna om det kan visas att stödet är absolut nödvändigt. Det var första gången
som denna regel kunde tillämpas på denna typ av investering. Detta utgör ett prejudikat för andra
regioner och medlemsstater vid inrättandet av program för att främja solenergi (207).

451. Den 19 februari, 4 februari, 5 februari och 22 april beslutade kommissionen att stödordningar
som avsåg vatten var förenliga med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (och
med riktlinjerna för statligt stöd till forskning och utveckling vad gäller undersökningarna) (208). Det
handlade om stödordningar som genomförts av de franska vattenmyndigheterna, som är offentliga organ
med ansvar för att övervaka dricksvattenkvaliteten. Stödordningarna syftade till att genomföra
undersökningar av vattenföroreningar, minska företagens vattenförbrukning, eliminera anläggningar som
kan förorena grundvattnet respektive bekämpa föroreningar av dricksvatten.

452. Den 11 november beslutade kommissionen att i enlighet med gemenskapens regler om statligt
stöd godkänna det brittiska handlingsprogrammet för avfallsresurser (WRAP), det formella
granskningsförfarandet i detta ärende inleddes den 19 mars.

453. WRAP-programmet inbegriper två stödåtgärder: ett bidragsfinansieringssystem och en
garantifond. Syftet med alla projekt som finansieras genom programmet genom bidrag eller garantier är
att skapa efterfrågan på dessa avfallsprodukter (trä, plast, glas, ballastmaterial, kompost) genom att
subventionera investeringar i återvinningsanläggningar. Detta kommer i sin tur att uppmuntra lokala
myndigheter att samla in sådant avfall separat. Därigenom förväntar sig de brittiska myndigheterna att en
marknad för avfallsprodukter kommer att skapas och att avfallsåtervinningen kommer att öka. De
brittiska myndigheterna anmälde de båda stödåtgärderna enligt kommissionens riktlinjer för statligt stöd
för miljöskydd. Kommissionen konstaterade dock att dessa riktlinjer inte är tillämpliga. Riktlinjerna
gäller normalt investeringar som syftar till att minska föroreningar som orsakas av stödmottagaren. De är
inte tänkta att tillämpas i situationer där hela mottagarens verksamhet (dvs. avfallsåtervinning i den
aktuella situationen) är miljövänlig.

454. Eftersom dessa åtgärder inte omfattas av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd, övervägde
kommissionen huruvida de är direkt förenliga med artikel 87.3 i EG-fördraget. Kommissionen noterade
först att dessa stödåtgärder främjar avfallsåtervinning, vilket är ett prioriterat miljömål för gemenskapen.
Stödet är nödvändigt för att övervinna merkostnaderna för att återvinna vissa avfallsprodukter som sällan
återvinns eller för att utveckla ny återvinningsteknik som inte prövats på marknaden. Dessutom är
stödbeloppet relativt litet, och man använder ett öppet anbudsförfarande för att välja ut stödmottagarna
och bestämma stödbeloppet. De stödberättigande kostnaderna och stödnivåerna överensstämmer
slutligen med principerna i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd. Dessa stödåtgärder kan därför
anses stå i proportion till de eftersträvade målen, samtidigt som de inte snedvrider konkurrensen eller

¥206∂ EGT C 37, 3.2.2001, s. 3–15.
¥207∂ Se även kommissionens beslut av den 9 juli 2003 i ärende N 762/02, Italien (Marche), åtgärder för att minska

miljöförorenande utsläpp och energiförbrukning, samt till förmån för produktion av förnybar energi. Stödnivå: 75 % till
solcellsanläggningar för energiproduktion.
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påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Av dessa skäl kunde kommissionen sluta sig till att dessa
åtgärder är förenliga med fördraget.

455. I mars 2002 anmälde Förenade kungariket ett stödbelopp på totalt 35 miljoner euro (23 miljoner
pund) till förmån för Shotton, en tillverkare av tidningspapper som ägs av UPM-Kymmene och är
lokaliserad i Wales. Totalkostnaden för projektet uppgår till 200 miljoner euro. Shotton har valts ut
genom ett öppet och tydligt anbudsförfarande, men åtgärden utgjorde ändå statligt stöd i den mening som
avses i artikel 87.1 i fördraget. Eftersom stödet syftade till att anpassa Shottons anläggningar för att
tillverka tidningspapper av returpapper i stället för av ny pappersmassa, och kommer att leda till att
förbrukningen av returpapper ökar med cirka 321 000 ton per år, beslutade Förenade kungariket att
anmäla stödet enligt riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd. Stödet skulle beviljas enligt ovannämnda
handlingsprogram (WRAP) som inrättats för att främja en hållbar avfallshantering. Den 2 oktober 2002
beslutade kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande (209) i fråga om stödet eftersom den
tvivlade på att stödet kunde godkännas enligt riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd och riktlinjerna
om statligt stöd för regionala ändamål. Investeringen tycktes utgöra en normal investering eftersom det
numera tycks vara praxis att tillverka tidningspapper av returpapper och stödnivån klart översteg taket för
regionalstöd.

456. Den 23 juli (210) beslutade kommissionen att godkänna en del av stödet. Även om den erkände
miljövinsten med att återanvända returpapper i stället för att deponera det, konstaterade kommissionen att
hela investeringen inte var berättigad till miljöstöd. I riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd anges
bara att stöd kan beviljas till investeringar som förbättrar ett företags enskilda miljöarbete. I det aktuella
fallet syftade emellertid stödet till att hjälpa Förenade kungariket att förbättra sitt allmänna miljöarbete
och uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapens direktiv om deponering och förpackningar.

457. Eftersom en del av stödet avsåg konstruktion av en förbränningsanläggning för slam som syftade till
att minska Shottons egna föroreningar tillämpade kommissionen riktlinjerna om miljöstöd på denna del av
investeringen. Detta innebar att ett stödbelopp på 13 miljoner euro godkändes på grund av det faktum att
Shotton utan detta stöd skulle ha fortsatt att sprida slam, dessutom i större omfattning. Enligt riktlinjerna drogs
de ekonomiska fördelarna under en period på fem år av från de stödberättigade investeringskostnaderna. Dessa
inbegrep värdet på den el och ånga som genereras av förbränningsanläggningen liksom den uteblivna
kostnaden för att deponera slam. Förbränningsanläggningen kommer att bli relativt stor eftersom den också
skall förbränna förbehandlat hushållsavfall. Kommissionen undersökte huruvida de stödberättigade
kostnaderna var strikt begränsade till de ytterligare investeringskostnader som krävs för att uppfylla
miljömålen genom att även beräkna de stödberättigade kostnaderna om Shotton hade nöjt sig med en mindre
gaseldad förbränningsanläggning för slam. På grund av skillnader i de ekonomiska fördelar som uppnås under
de första fem åren skulle denna mindre investering emellertid inte ha inneburit lägre stödberättigade kostnader.

458. Investeringskostnaderna bedömdes utifrån de sektorsövergripande rambestämmelserna för
regionalstöd till stora investeringsprojekt. I enlighet med reglerna om kumulering av regionalstöd och
miljöstöd godkände kommissionen stöd på ytterligare 11 miljoner euro. Kommissionen konstaterade
därför att ett totalt belopp på 24 miljoner euro kunde godkännas till förmån för Shotton.

459. Efter en grundlig granskning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget godkände kommissionen den
7 september en ordning som undantar leveranser av el som genereras av metan från övergivna kolgruvor
från den särskilda energiskatt som avser klimatförändringar (Climate Change Levy – CCL) (211).

¥209∂ K(2002) 3569.
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Kommissionen bedömde detta statliga stöds förenlighet med artikel 87.3 c i EG-fördraget utifrån
riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd, särskilt avsnitt E.3.1 i dessa. Kommissionen ansåg att
utvinningen av metan från övergivna kolgruvor för att generera el utgör en metod att hantera avfall på ett
ansvarsfullt sätt och därför stämmer överens med andan i punkt 42a i riktlinjerna.

460. Att använda metan från kolgruvor för att producera el innebär energibesparingar. Eftersom syftet
med energibesparande åtgärder är att använda energikällor på ett hållbart sätt och minska utsläppen av
växthusgaser, kan åtgärden anses bidra till energibesparingar i enlighet med punkt 42b i riktlinjerna (212)
eftersom stödet kommer att beviljas under fem år och inte kommer att överstiga 50 % av merkostnaderna
för metanleverantörerna eller elproducenterna.

461. Den 11 juni tog kommissionen ett långtgående beslut om en brittisk stödåtgärd som syftar till att
återanvända förorenad mark (213), övergiven industrimark och ödelagda områden. Denna brittiska åtgärd
syftar till att åter göra sådan mark produktiv genom att ta itu med de skadliga effekterna av tidigare
markanvändning och göra marken lämplig att användas på nytt, och därigenom minska trycket på
grönområden och begränsa urbaniseringen. Dessa delåtgärder i ordningen som syftar till att sanera
förorenade industriområden konstaterades vara förenliga med den inre marknaden eftersom de uppfyller
de villkor som anges i punkt 38 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd.

462. De delåtgärder som syftar till att sanera mark med förfallna byggnader, strukturer eller
anläggningar bedömdes direkt utifrån artikel 87.3 c i EG-fördraget. Kommissionen konstaterade att dessa
delåtgärder är förenliga med den inre marknaden eftersom de främjar gemenskapens mål i fråga om
miljöskydd och hållbar utveckling utan att få oproportionerliga effekter på konkurrensen och den
ekonomiska tillväxten.

1.5 Stöd till forskning och utveckling (FoU)

463. Den 23 juli beslutade Europeiska kommissionen att godkänna förslaget att bevilja ett lån med
statlig räntegaranti från den baskiska regeringen till företaget Gamesa för att detta skall delta i
utvecklingen av två regionala flygplan hos den brasilianska flygplanskonstruktören Embraer (214). Den
12 mars hade kommissionen inlett en fördjupad granskning för att bedöma om det förslag till lån som
anmälts av de spanska myndigheterna var förenligt med gemenskapsramarna för statligt stöd till
forskning och utveckling (215). Kommissionen uttryckte här sina tvivel när det gäller stödets
stimulanseffekter liksom huruvida vissa verksamheter på områdena certifiering och underhållsstudier var
stödberättigade.

464. Efter en analys av de upplysningar som lämnats efter att det fördjupade granskningsförfarandet
inletts drog kommissionen slutsatsen att stödet faktiskt hade stimulanseffekter. Däremot konstaterade
kommissionen att de tvivel den hyste när det gällde att verksamheterna på områdena certifiering och
underhållsstudier låg alltför nära marknaden borde kvarstå. Kommissionen konstaterade dock att
stödförslaget kunde anses vara förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget förutsatt att kostnaderna för
verksamheterna på områdena certifiering och underhållsstudier drogs av från de stödberättigade
kostnaderna och att nettobidragsekvivalenten inte översteg 30 % av de stödberättigade kostnader som
kvarstod efter detta avdrag.

¥212∂ För samma resonemang se kommissionens beslut om statligt stöd i ärende N 74/B/02, Finland, EUT C 59, 14.3.2003, s.
23, särskilt punkt 3.2.2 i beslutet.
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465. Den 13 maj konstaterade kommissionen att det individuella stödet till företaget Latécoère i
Frankrike var förenligt med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (216). Det
handlade om ett individuellt stöd till företaget Latécoère för dess deltagande i ett projekt avseende ett nytt
affärsflygplan inom företaget Dassault Aviation – F7X. Företaget Latécoère kommer att konstruera hela
bakpartiet till flygplanet, ett parti som är särskilt känsligt eftersom flygplanets tre motorer kommer att
monteras på det. Stödet tilldelas i form av ett förskott på 26 miljoner euro som skall betalas tillbaka om
programmet kröner framgång.

466. Den 7 februari beslutade kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande i enlighet
med artikel 88.3 i EG-fördraget i fråga om en del av det FoU-projekt som genomförts av företaget IFS
SpA. Kommissionen betvivlade att de förkliniska testerna (”steg 5” i projektet) kunde definieras som
industriell forskning – det är snarare fråga om utveckling före det konkurrensutsatta stadiet – i den
mening som avses i gemenskapslagstiftningen och som därmed skulle kunna komma i åtnjutande av en
50-procentig stödnivå. Förkliniska tester genomförs före fas I. Aktiva beståndsdelar laboratorietestas
på olika djurarter, för att slutligen testas på sådana arter som är nära besläktade med människan. Även
om protokollen från de förkliniska testerna grundar sig på försök med ett antal olika djurarter och
resultaten sammanställs och utsätts för kritisk analys för att kontrollera om tester i fas I kan inledas,
utgår de, precis som testerna i fas I, från prototyper av produkten, även om dessa är mycket enkla. I
detta avseende kan de alltså likställas med tester i fas I, även om de inte är närmare en
marknadsintroduktion än de produkter som testas i fas I, eftersom de föregår denna fas och utförs på
produkter som befinner sig i ett tidigare utvecklingsskede. 

467. Mot bakgrund av detta kunde kommissionen principiellt inte utesluta att åtminstone en del av
den förkliniska testverksamheten kunde definieras som utveckling före det konkurrensutsatta stadiet.
Med hänsyn till de bevis som lagts fram av mottagaren (IFS) och den stora andelen misslyckade test
(60–70 %) i samband med läkemedelsutvecklingen under den förkliniska testfasen, beslöt kommissionen
den 26 november att den förvärvade kunskapen kanske visar sig avgörande först i ett senare
utvecklingsskede. Faktum är att en andel framgångsrika försök på 10 % ligger i linje med
branschgenomsnittet och visar att de resultat som uppnåtts under läkemedelsutvecklingsfasen fortfarande
ligger långt från både tillverkning av ett visst läkemedel och marknadsföringen av detta. Därför kan
förkliniska tester i detta fall betraktas som industriell forskning i den mening som avses i
gemenskapsramarna för FoU.

468. Den 10 december beslutade kommissionen att inte göra några invändningar i ett fall som gällde
skatteundantag för investeringar i Portugal (217). Målsättningen med åtgärden är att skapa incitament
för investeringar i produktion och att främja FoU-verksamhet. Inom ramen för denna stödordning kan
företag påräkna att 20 % kan räknas av det skattebelopp som skall betalas 2003 och 2004, förutsatt att
detta belopp inom två år efter det att undantaget beviljades satsas på nyinvesteringar eller FoU-projekt.
Ordningen är tillämplig i hela Portugal och öppen för alla företag inom utvinnings- och
industrisektorerna samt hotell, restauranger, resebyråer och andra företag som är verksamma inom
turistsektorn. Den totala budgeten för projektet uppgår till 318 miljoner euro för de två
genomförandeåren.

469. Kommissionen bedömde anmälan utifrån gemenskapens riktlinjer för nationellt regionalstöd, när
det gällde nyinvesteringarna, och utifrån gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning
och utveckling, när det gällde FoU-projekten. Portugal föreslog en teknisk definition av nyinvestering
som motsvarar skillnaden mellan företagets bruttoinvesteringar i nya fasta tillgångar under en given
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period och försäljning, amortering och reintegrering av alla fasta tillgångar som ingår i företagets
balansräkning under samma referensperiod. Kommissionen kom fram till att denna tekniska definition är
förenlig med gemenskapens riktlinjer för nationellt regionalstöd, eftersom den innebär ett hinder för
ersättningsinvesteringar. Eftersom de stödberättigande kostnaderna, stödnivåerna och övriga villkor för
stödåtgärden bygger på reglerna i tillämplig lagstiftning om statligt stöd, gjorde inte kommissionen några
invändningar mot denna stödordning.

470. Den 27 maj avslutade kommissionen sitt formella granskningsförfarande avseende ett planerat
stöd på 37,2 miljoner euro (kapitalvärde) till BMW:s fabrik i Steyr, Österrike, genom att godkänna
större delen av stödet (218). Projektet anmäldes i april 2002 och bedömdes därför i fråga om
regionalstödsdelen utifrån rambestämmelserna om statligt stöd till bilindustrin. Kommissionen fann att
totalt 29,9 miljoner euro i regionalstöd, utbildningsstöd, miljöstöd och FoU-stöd var förenligt med
tillämpliga gemenskapsregler.

471. Ett belopp på ytterligare 7,3 miljoner euro var emellertid inte förenligt med dessa regler och
kunde därför inte godkännas. Minskningen av stödet avser en del av regionalstödet respektive stödet till
forskning och utveckling samt innovationsstödet. När det gäller stödet till regionala investeringar ansåg
kommissionen att Steyrs regionala nackdel jämfört med den alternativa orten Landshut i Tyskland var
mindre än vad som uppgetts, och till följd av kapacitetsökningen minskades den tillåtna stödnivån. När
det gäller stödet till forskning och utveckling ansåg kommissionen att BMW även utan stödet skulle ha
genomfört vissa forskningsprojekt för att bevara sin konkurrenskraft. Eftersom man inte påvisat
projektens stimulanseffekter ansågs det planerade stödet inte vara förenligt med den inre marknaden.
Beträffande det planerade innovationsstödet kunde de aktuella projekten inte anses vara verkligt
innovativa i den mening att tekniken ännu inte använts eller saluförts av andra aktörer inom branschen.
Dessutom ansågs det aktuella stödet inte vara ett incitament för industriellt eller tekniskt risktagande
eftersom BMW måste genomföra investeringen även utan statligt stöd. Det planerade innovationsstödet
kunde därför inte godkännas.

1.6 Stöd till utbildning

472. Den 17 september gav kommissionen Italien tillstånd att bevilja totalt 44 miljoner euro i
utbildningsstöd till Fiat Auto och Comau, två företag inom Fiatkoncernen (219). Stödet beviljades som
stöd till ett treårigt utbildningsprogram på 84 miljoner euro som syftar till att öka kompetensen och
anställbarheten hos anställda inom de båda företagens italienska verksamhet. Kommissionen bedömde
stödets förenlighet med reglerna för statligt stöd till utbildningsprojekt (220), och konstaterade att stödet
stämde överens med de viktigaste kraven i dessa regler. Den beslutade därför att godkänna det
föreslagna stödet. 

2. Regionalstöd

473. Den 2 april beslutade kommissionen att inte göra några invändningar mot att de grekiska
myndigheterna beviljat ett stöd i syfte att stödja utbyggnaden av en rörledning för transport av bränsle till
Atens nya internationella flygplats (221). I dag används 120 lastbilar varje dag för att transportera bränsle
på en sträcka av 60 kilometer, Rörledningen bidrar till utvecklingen i Attikiregionen genom att man skapar
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ett säkrare och miljövänligare sätt att transportera bränsle. Det planerade stödet, som understiger det tak
som anges i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål, anses därför vara förenligt med den inre
marknaden enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget.

474. Den 5 februari inledde kommissionen det formella granskningsförfarandet i fråga om en åtgärd
som syftar till att utveckla ”kuvöser” för små företag under deras startskede (SBS Incubation Fund) (222).
Fonden, som skall få en budget på 115 miljoner euro under fyra år, skulle kunna bevilja mjuka lån till
företag som har för avsikt att skapa och driva kuvöser, men som inte kan få finansiering från den privata
sektorn. Fonden skall även kunna stödja stora företag i de mest utvecklade delarna i Förenade kungariket.
Detta stämmer inte överens med riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (223), där det anges att
investeringsstöd till stora företag skall begränsas till de mest behövande regionerna. Dessutom har de
brittiska myndigheterna inte åtagit sig att respektera de tak för stödnivåerna som gäller enligt dessa
riktlinjer, kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om statligt stöd till små och medelstora
företag (224) eller reglerna om kumulering av stöd. Slutligen skulle lånen täcka en stor del av kuvösernas
rörelsekapital, vilket kan utgöra driftstöd.

2.1 Statligt stöd till utomeuropeiska territorier

475. Ett antal medlemsstater har uppmanat kommissionen och inom ramen för överläggningarna om
genomförandet av förordningen (punkt 2.2.4 ovan) ange ett antal specifika villkor för de utomeuropeiska
territorierna. De medlemsstater som fortfarande har utomeuropeiska territorier har antagit en promemoria
om att ta särskild hänsyn till deras problem när nya lagar stiftas. Så länge detta inte har genomförts,
kommer statliga stödåtgärder att bedömas utifrån den allmänt tillämpliga lagstiftningen.

476. Mellan 2002 och 2003 fattades ett stort antal beslut som rör dessa territorier. Kommissionens
beslut om lagen om stödprogram för de utomeuropeiska territorierna som utfärdades i Frankrike den
21 juli 2003 är de viktigaste som fattades på området under 2003 (225). Efter det att beskattningsdelen av
lagen om stödprogram för de utomeuropeiska territorierna godkänts i Frankrike den 11 november,
godkände kommissionen den sociala delen av denna lag den 16 december 2003. Kommissionen ansåg att
den planerade nivån på driftstöden står i proportion till de brister som den är tänkt att avhjälpa och att de
kan motiveras med deras bidrag till den regionala utvecklingen och med deras natur. Detta är förenligt
med punkt 4.16.2 i riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål.

2.2 Eftersatta stadsområden

477. Den 16 december 2003 godkände kommissionen beslutet att låta 41 nya eftersatta stadsområden
omfattas av reglerna om frizoner i städerna utöver de 44 frizoner som redan finns i Frankrike (226). Tanken
med dessa regler är att med hjälp av incitament i form av särskilda regler om undantag från skatt och
sociala avgifter för att öka antalet arbetstillfällen stödja den ekonomiska verksamheten i eftersatta
stadsområden och stärka det nära ekonomiska nät som huvudsakligen utgörs av småföretag 

478. Den 23 april 1996 (227) godkände kommissionen reglerna om frizoner i städerna som trätt i kraft
genom den franska lagen nr 96-987 av den 14 november 1996 om genomförandet av ett åtgärdspaket för

¥222∂ C 7/03 (ex N 107/01).
¥223∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥224∂ Förordning (EG) nr 70/2001, EGT L 10, 13.1.2001.
¥225∂ N/96/A/03 och N/96/B/03.
¥226∂ N 211/03.
¥227∂ N 159/96.
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att ge städerna nytt liv. Den 30 april 2003 (228) godkändes en femårig förlängning av dessa åtgärder för
områden som redan valts ut enligt dessa regler och som började gälla den 1 januari 2003. Den omfattade
även nystartade eller nyligen inflyttade småföretag i dessa områden. Kommissionen beslutade att med
stöd i artikel 87.3 c i EG-fördraget betrakta stödet som förenligt med gemenskapslagstiftningen.

3. Skattestöd

Tillämpningen av reglerna om statligt stöd på skatteåtgärder

479. Under 2003 föranleddes kommissionen att ta närmare ställning till sin ståndpunkt när det gäller
begreppet statligt stöd i form av skattestöd. Framför allt fick kommissionen bedöma begreppet ”fördel”
inom ramen för tillämpningen av alternativa beskattningsmetoder, såsom kostnadsplusmetoden (229) eller
undantagsmetoden (230), som syftar till att göra en bättre bedömning av de intäkter som görs inom ramen
för gränsöverskridande transaktioner inom en koncern. Kommissionen preciserade att man för att avgöra
om en alternativ beskattningsmetod innebär statligt stöd bör slå fast om den skatt som följer av denna
metod understiger den skatt som en ”traditionell” beskattningsmetod skulle leda till. 

480. Kommissionen uppgav dessutom att medlemmar i en multinationell koncern skall betraktas som
stödmottagare i den händelse att ett skattestöd som ges till en av medlemmarna i koncernen också direkt
gynnar övriga medlemmar. För övrigt ansåg kommissionen att kriteriet om överföring av statliga medel
skall bedömas utifrån stödmottagarens situation (231).

481. När det gäller frågan om selektivitet påminner kommissionen om att vissa åtgärder som till synes
står öppna för alla ekonomiska sektorer ändå kan kallas selektiva eftersom de i praktiken utesluter vissa
företag från stöd. Detta gäller särskilt åtgärder som bara omfattar multinationella företag (232) eller
tillräckligt stora företag (233). 

482. När det gäller regional selektivitet preciserade kommissionen att en skatteåtgärd som vidtas inom
ramen för en regional myndighets skatteautonomi kan vara selektiv om den berörda myndigheten inför
ett undantag från tillämpningen av en skatt som utgör en del av det nationella skattesystemet (233).

¥228∂ N 766/02. 
¥229∂ Denna metod består i att man använder de kostnader som ett varuföretag (eller tjänsteföretag) ådrar sig vid en transaktion

mellan företag i en intressegemenskap. En förhöjd marginal på självkostnadspriset läggs till dessa kostnader för att beräkna
en lämplig vinst med beaktande av den verksamhet som bedrivs, de tillgångar som används, de risker företaget löper och
marknadsvillkoren. Under 2003 fick kommissionen uttala sig om förenligheten hos system som grundar sig på
kostnadsplusmetoden i följande ärenden: stödordningen för samordningscenter i Belgien, beslut av den 17 februari 2003,
EUT L 282, 30.10.2003, stödordningen för finansieringsföretag i Luxemburg, beslut av den 16 oktober 2002, EUT L 153,
20.6.2003, stödordningen för samordningscenter i Biscaya (Spanien), beslut av den 22 augusti 2002, EUT L 31, 6.2.2003,
den franska stödordningen för huvudkontor och logistikcenter (ännu ej offentliggjort), samt amerikanska försäljningsbolag i
Belgien, beslut av den 25 juni 2003 (ännu ej offentliggjort).

¥230∂ Den s.k. undantagsmetoden syftar till att undvika dubbelbeskattning. Den består i att man avstår från att beskatta företag
på nationell nivå oavsett det skattebelopp som företaget betalar i utlandet. Kommissionen uttalade sig om lagligheten hos
denna metod i sitt beslut av den 17 februari 2003 i fråga om den irländska ordningen för beskattning av vissa inkomster
från utlandet, EUT L 204, 13.8.2003, s. 51.

¥231∂ Se ovannämnda ärende om samordningscenter i Belgien och ärendet om stöd till internationell finansieringsverksamhet i
Nederländerna, beslut av den 17 februari 2003, EUT L 180, 18.7.2003, punkt 91 och följande punkter.

¥232∂ Beslut av den 17 februari 2003 om den stödåtgärd som Nederländerna har genomfört till förmån för internationell
finansieringsverksamhet, EUT L 180, 18.7.2003, samt beslut av den 11 oktober 2002 om skatteordningen för
koncernfinansieringsföretag i Frankrike (ännu ej offentliggjort).

¥233∂ Beslut av den 11 december 2002, EUT L 150, 18.6.2003, s. 52.
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483. Slutligen har kommissionen varit fortsatt restriktiv när det gäller motiven för skatteåtgärder som
är differentierade genom det aktuella skattesystemets ekonomi eller karaktär. Den försöker särskilt
bedöma om kriterierna för stödberättigande hos företag som kan omfattas av en åtgärd stämmer överens
med de motiv som medlemsstaterna framför (234).

484. Under 2003 föranleddes kommissionen för övrigt att i flera beslut om tillämpningen av
kostnadsplusmetoden tillämpa principen om berättigade förväntningar. I enlighet med EG-domstolens
och förstainstansrättens rättspraxis tillämpar kommissionen denna princip strikt. I dessa ärenden har den
dock gått med på att erkänna denna princip med tanke på att de aktuella stödordningarna är jämförbara
med en liknande belgisk ordning som tidigare förklarats ligga utanför tillämpningsområdet för
artikel 87.1 i EG-fördraget.

485. Samordningscenter i Belgien: Under 2003 fick kommissionen fatta två beslut om belgiska
ordningar avsedda för samordningscenter för stora multinationella företag (kriterier för stödberättigande
som handlar om antal länder, det egna kapitalets storlek och omsättning). Man kan definiera ett sådant
samordningscenter som en centraliserad och samordnad ekonomisk enhet inom en koncern som för hela
koncernens räkning skall bedriva viss kringverksamhet såsom finansiering, likviditetsförvaltning,
redovisning, personalförvaltning, IT-policy eller skatterådgivning. En sådan centralisering medför i
princip stordriftsfördelar.

486. Det första beslutet, som fattades den 17 februari 2003 (235) (rättat genom en rättelse av den
23 april), var ett slutligt negativt beslut och avsåg den ordning som gällt sedan 1982. Eftersom det
handlade om ett befintligt stöd som tidigare godkänts av kommissionen begärdes ingen återbetalning av
stödet, och de center som omfattades av ordningen beviljades en övergångsperiod från dagen för beslutet.
Det andra beslutet, som kommissionen antog den 23 april 2003 (235), handlade om den nya ordning som
Belgien utarbetat för att ersätta 1982 års ordning. Det rörde sig om ett delvis positivt beslut som innebar
att ett förfarande inleddes i fråga om tre aspekter på den nya ordningen, som anmälts i maj 2002. Den
första ordningen för samordningscenter grundade sig på kungligt dekret nr 187 av den
30 december 1982. Ordningen tillämpades på ett samordningscenter efter att detta beviljats en individuell
koncession genom en kunglig kungörelse. Koncessionen gäller i tio år och kan förnyas. 

487. Som ett undantag från det allmänna skattesystemet bestäms de godkända samordningscentrens
beskattningsbara inkomst schablonmässigt och motsvarar en procentandel av summan av utgifter och
driftskostnader (”kostnadsplusmetoden”). Kostnadsbasen omfattar centrets samtliga utgifter, utom
personal- och finansieringskostnader samt bolagsskatt, vilket kommissionen kritiserade. Vinstmarginalen
skall i princip fastställas från fall till fall, med hänsyn till den verksamhet som centret faktiskt bedriver,
men fastställdes i allmänhet till 8 %, vilket också kritiserades. Enligt vissa uppskattningar skulle
ordningen ha inneburit en effektiv skattesats på 1 % jämfört med den bolagsskattesats på 39 % som
samtidigt gällde i Belgien. Slutligen åtnjöt de godkända centren en särskild befrielse från fastighetsskatt
och kapitalskatt, vilket ansågs utgöra stöd som inte är förenligt med den inre marknaden. 

488. Närmare 250 center som var godkända vid tidpunkten för kommissionens slutliga beslut kommer
även fortsättningsvis att omfattas av ordningen, i vissa fall ända fram till slutet av 2010. Den nya
ordningen är en ändring av den tidigare, fast med ett nytt sätt att tillämpa kostnadsplusmetoden som i
kommissionens ögon inte längre i sig innehåller några inslag av stöd. Den nya ordningen har dock kvar
befrielsen från fastighets- och kapitalskatt, vilken kommissionen tidigare hade invänt mot. Den hade
därför inget annat val än att inleda det formella förfarandet på nytt.

¥234∂ Se ovannämnda ärende beträffande internationell finansieringsverksamhet i Nederländerna.
¥235∂ EUT L 282, 30.10.2003, C 15/02.
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489. Analysen av dessa stödordningar har aktualiserat principiella eller procedurmässiga frågor som
kommissionen försökt besvara genom de båda beslut som antogs under året (236). Man kan här nämna
behandlingen av en stödordning som tidigare godkänts för att den inte ansågs utgöra ett stöd, erkännandet
av vissa berättigade förväntningar hos godkända företag, tillämpningen av förhandsbeslut genom vilka en
skattemyndighet ensidigt förbinder sig i fråga om vilken skatterelaterad behandling man skall ge
framtida investeringar eller transaktioner som görs av den skattskyldige eller användningen av alternativa
och schablonmässiga metoder för att bestämma beskattningsbar vinst. 

490. När det gäller de tvister som orsakats av detta ärende överklagade Belgien och Forum 187, den
branschorganisation som samordningscentren är anslutna till, kommissionens beslut av den
17 februari 2003 och begärde att beslutet skulle upphävas. Den 26 juni 2003 upphävde EG-domstolen
den del av kommissionens beslut som gäller förbudet mot en förnyelse av ordningen för center, vilkas
koncession löper ut fram till dess att en dom avkunnats (237). Inom ramen för förhandlingarna om
antagandet av skattepaketet (som består av direktivet om beskattning av sparande, direktivet om ränte-
och royaltybetalningar samt uppförandekodexen för företagsbeskattning), har Belgien samtidigt begärt
att rådet skall tillämpa artikel 88.2 tredje strecksatsen i EG-fördraget för att tillåta den tidigare ordningen
fram till 2005. Rådet fattade ett positivt beslut om denna begäran den 16 juli (238), vilket stred mot det
slutliga beslut som kommissionen antagit i februari. Genom att bestrida det lagliga i att förfara på det
sättet har kommissionen i sin tur väckt talan om ogiltigförklaring av rådets beslut hos EG-domstolen. 

491. Internationell finansieringsverksamhet (Nederländerna): den 17 februari fattade kommissionen
ett negativt beslut i det förfarande som inletts den 11 juli 2001 i fråga om den skatteordning som
tillämpas på internationell finansieringsverksamhet i Nederländerna (239).

492. Denna ordning innebär att man får inrätta en särskild skattefri riskreserv för internationell
finansieringsverksamhet. Ordningen var inte begränsad till vissa ekonomiska sektorer eller regioner i
Nederländerna. Kommissionen ansåg ändå att det handlade om en selektiv åtgärd eftersom bara de
företag som har verksamhet i minst fyra länder eller minst två världsdelar kunde omfattas av ordningen.
Kommissionen förkastade argumentet att minimikravet på fyra länder eller minst två världsdelar bara
syftade till att fastställa objektiva kriterier som gör att man kan se till att ordningens grundvillkor är
uppfyllda. Även om det är logiskt att införa vissa gränser eller trösklar i ett skattesystem för att garantera
att systemet fungerar väl, får dessa trösklar inte leda till att det ställs orimliga krav som inte står i relation
till de avsedda målen. Koncerner som endast verkar i tre länder eller en världsdel är objektivt sett inte
mindre exponerade för riskerna med internationell finansieringsverksamhet.

493. Kommissionen förkastade också argumentet att kampen mot urholkningen av skatteunderlaget
eller den otillräckliga konkurrenskraft som nederländsk koncernfinansieringsverksamhet var drabbad av
före 1997 skulle motivera beviljandet av skatteförmåner till ett visst antal företag. Dessa mål avser den
ekonomiska politiken och inte det nederländska skattesystemet. Eftersom de fördelar som följer av
ordningen inte hänger samman med genomförande av investeringar, skapande av sysselsättning eller
särskilda projekt, utgör de bara skattelättnader och kan sålunda betraktas som driftstöd, vilket numera
bara är tillåtet under strikta villkor som inte är uppfyllda i det aktuella fallet. Kommissionen konstaterade
sålunda att ordningen inte är förenlig med den inre marknaden, men avstod från att kräva att utbetalat
stöd skall återbetalas eftersom den ansåg att stödmottagarna kunde åberopa berättigade förväntningar.
Som ett undantagsfall godkände kommissionen en övergångsperiod under vilken ordningen gradvis skall

¥236∂ EGT L 282, 30.10.2003, C 15/02.
¥237∂ Beslut av domstolens ordförande av den 26 juni 2003 i de förenade målen C-182/03 R och C-217/03 R.
¥238∂ EUT L 184, 23.7.2003, s. 17–18 (2003/531/EG).
¥239∂ EUT L 180, 18.7.2003, s. 52.
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avskaffas. Ordningen uppvisade i själva verket likheter med den belgiska ordning för samordningscenter
som kommissionen 1984 hade betraktat som en allmän åtgärd. I ett svar på en fråga från parlamentet
hade kommissionen också låtit förstå att särskilda skattesystem för multinationella företag inte
omfattades av kontrollen av statligt stöd. 

494. Inkomster från utlandet, Irland: Den 17 februari fattade kommissionen ett slutgiltigt negativt
beslut utan krav på återbetalning i fråga om den irländska skatteordningen för inkomster från utlandet
med motiveringen att den utgjorde en otillåten stödordning (240). Kommissionen ansåg att även om det
står medlemsstaterna fritt att välja metod (skattebefrielse eller skattelättnad) för att undvika
dubbelbeskattning av inkomster som ett dotterföretag överför till moderföretaget, kan varje undantag från
det alternativ som valts förmodas utgöra ett statligt stöd som inte är förenligt med den inre marknaden. I
Irland har man valt att undvika dubbelbeskattning genom att bevilja skattelättnader. Skattelättnaden
beräknas på de vinster och realisationsvinster som dubbelbeskattas och dras av från den utländska skatt
som betalats. I ordningen för inkomster från utlandet beviljas skattelättnaden i form av befrielse från
bolagsskatt på utländska vinster och realisationsvinster. 

495. Dessa åtgärder anges i artiklarna 222 och 847 i 1997 års konsoliderade skattelag (Taxes
Consolidation Act 1997). Enligt artikel 222 undantas utdelningar som ett företag med säte i Irland
mottagit från sina utländska dotterbolag från irländsk företagsbeskattning om dessa utdelningar används i
en investeringsplan som syftar till att skapa eller upprätthålla sysselsättning i Irland. Med ”utländskt
dotterbolag” avses ett företag som har sitt säte i ett land med vilket Irland har dubbelbeskattningsavtal
och som ägs till 51 % av det företag med säte i Irland som ansöker om skattebefrielsen.
Investeringsplanen måste lämnas in i förväg till de irländska myndigheterna, som beslutar om
skattebefrielse för ett visst belopp på utdelningarna. Det finns inget krav på antalet arbetstillfällen som
skapas eller bevaras. Enligt artikel 847 kan befrielsen från skatt på vinster från utlandet också beviljas för
en investeringsplan som syftar till att skapa ”betydande ny sysselsättning” i Irland. Skattebefrielsen
beviljas bara för inkomster och vinster från utländsk handelsverksamhet som bedrivs i det land som
anges i intyget om skattebefrielse.

496. I sitt slutliga beslut av den 17 februari beslutade kommissionen att den granskade ordningen
utgjorde ett olagligt driftsstöd som var oförenligt med den inre marknaden, men den krävde ingen
återbetalning av stödet eftersom kommissionen fattat ett positivt beslut den 2 maj 1984 i fråga om
belgiska samordningscenter (241) och mottagarna därför kunde åberopa berättigade förväntningar.
Huvudpunkterna i beslutet utgjordes av konstaterandet av 1) den fördel som följde av att det samtidigt
fanns två metoder för att undvika dubbelbeskattning, 2) åtgärdens specifika karaktär till följd av de
uttryckliga eller underförstådda begränsningarna för företagens möjligheter att komma i åtnjutande av
fördelen och 3) erkännandet av de berättigade förväntningar som skapats av kommissionens tidigare
beslut. Den särskilda skattebefrielse för vissa företags inkomster från utlandet som beviljats genom en
allmän ordning eller regel som innebär en skattelättnad utgör en fördel som minskar skattetrycket på
företagen eftersom företag enligt ordningen med skattelättnader får betala mellanskillnaden om den
irländska skatten överstiger den skatt som betalats i utlandet, medan ordningen med skattebefrielse
innebär att de inte behöver betala någon irländsk skatt. Åtgärden är selektiv eftersom ordningen bara
omfattar företag som ingår i internationella koncerner med dotterföretag eller filialer i utlandet och
bara gynnar företag som fått ett intyg om skattebefrielse i enlighet med de mycket restriktiva villkor
som anges.

¥240∂ EUT L 204, 28.8.2003, C 54/01.
¥241∂ Se ovan. 
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497. Huvudkontor och logistikcenter i Frankrike: den 13 maj fattade kommissionen ett negativt beslut
om den särskilda ordning för beskattning av huvudkontor och logistikcenter som är etablerade i
Frankrike (242). Eftersom både de franska myndigheterna och mottagarna – när ordningen genomfördes –
hade berättigade förväntningar att tro att ordningen inte utgjorde ett statligt stöd, beslutade
kommissionen att inte kräva återbetalning av de skattefördelar som mottagarna kan ha fått. Den franska
ordningen för huvudkontor och logistikcenter hade utformats för att främja etableringen av dotterföretag
eller filialer till multinationella koncerner i Frankrike genom att föreskriva ett särskilt avtal för den
skatterelaterade behandlingen av vissa interna transaktioner inom sådana koncerner. Franska
dotterföretag och filialer till multinationella koncerner kunde hos skattemyndigheterna ansöka om att få
sin beskattningsbara inkomst beräknad som en fast procentandel av sina utgifter genom att använda ”cost
plus-metoden”. Enligt den franska ordningen beaktades emellertid inte vissa kostnader för verksamheter
som lagts ut på entreprenad i cost plus-beräkningen om de utgjorde mindre än 50 % av de totala
driftskostnaderna. Dessutom är huvudkontoren och logistikcentren delvis undantagna från tillämpningen
av bestämmelserna om den årliga schablonberäknade preliminärskatten (impôt forfaitaire annuelle, IFA)
i den franska skattelagstiftningen. 

498. Enligt den franska skattelagstiftningen skall all lönsam förvärvsverksamhet beaktas i skattesyften
och alla lönsamma företag beskattas med IFA. Enligt ordningen för huvudkontor och logistikcenter kan
dock en samordningscentral eller ett logistikcenter som verkar enligt ett godkänt avtal undanta en
betydande del av sin verksamhet från beskattning genom att lägga ut verksamhet på entreprenad. På
samma sätt undantogs en samordningscentral eller ett logistikcenter i stor omfattning från den
förskottsbetalning av skatt som normalt gäller enligt reglerna om IFA. Kommissionen konstaterade därför
att den franska ordningen minskade den beskattningsbara inkomsten för franska huvudkontor och
logistikcenter som omfattas av ett sådant avtal och gav dem en likviditetsmässig fördel genom att
undanta dem från förskottsbetalning av IFA, Ordningen resulterade i en selektiv lägre faktisk beskattning,
vilket inte är tillåtet enligt reglerna om statligt stöd. 

499. Den franska ordningen hade ursprungligen införts för att locka till sig viss verksamhet inom
multinationella koncerner genom att öka deras internationella konkurrenskraft. Kommissionens
undersökning visade dock att de skattefördelar som beviljats enligt ordningen utgjorde en selektiv fördel
genom att bara gynna franska dotterföretag och filialer som verkar enligt de avtal som nämns ovan.
Framför allt för intern internationell verksamhet såsom forskning och utveckling där konkurrensen är
hård och som kan omfattas av ordningen, innebar skattefördelen en betydande snedvridning med
betydande negativa effekter på konkurrensen och handeln på den inre marknaden.

500. Den 24 juni fattade kommissionen ett negativt beslut om det särskilda skattesystem som gäller
för amerikanska försäljningsbolag (US-Foreign Sales Corporations – FSC) i Belgien (243). Eftersom både
de belgiska myndigheterna och mottagarna – när ordningen genomfördes – hade berättigade
förväntningar att tro att ordningen inte utgjorde ett statligt stöd, beslutade kommissionen att inte kräva
återbetalning av de skattefördelar som mottagarna kan ha fått. 

501. Enligt tidigare amerikansk lagstiftning (som upphävdes i september 2000 efter flera avgöranden
av WTO) är ett försäljningsbolag i utlandet (FSC) ett utländskt bolag. Det rör sig i allmänhet om ett
helägt dotterbolag till ett amerikanskt bolag som väljer att omfattas av bestämmelserna om FSC, vilket
undantar bolagets utländska inkomster (”foreign trade income”) från amerikansk skatt som annars skulle
betalats. Enligt den amerikanska lagstiftningen måste ett försäljningsbolag i utlandet vara organiserat
eller ha ett kontor i ett land som har ingått ett skatteavtal för informationsutbyte med Förenta staterna
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(vilket är fallet med Belgien). Den utländska inkomsten hos ett försäljningsbolag i utlandet är bara
befriad från amerikansk skatt om vissa ekonomiska processer – såsom försäljning eller uthyrning av
exportprodukter eller tillhandahållande av tjänster i samband med försäljning och uthyrning – äger rum
utanför Förenta staterna. Framför allt anses en ekonomisk process äga rum utanför Förenta staterna om
åtminstone en del av försäljningsbolagets direkta kostnader uppstår utanför Förenta staterna, inbegripet
kostnader för marknadsföring, orderhantering, leveranser, varutransporter, fakturering och
kreditriskhantering. 

502. Enligt det belgiska systemet kan ett amerikanskt försäljningsbolag i Belgien erhålla ett särskilt
avgörande (ruling) i syfte att bestämma dess beskattningsbara inkomster i fråga om dess transaktioner
med närstående utländska företag. Framför allt fastställdes ett sådant bolags beskattningsbara inkomster
genom att man tillämpade ett vinstpålägg på 8 % på vissa kostnader för försäljningsbolaget eller
driftstället. Dessa kostnader inbegriper emellertid inte direkta kostnader för marknadsföring,
varutransporter och kreditrisker. Systemet gällde bara belgiska dotterföretag eller verksamheter i form av
amerikanska försäljningsbolag inom en multinationell koncern förutsatt att bolaget beviljats ett särskilt
avgörande av de belgiska skattemyndigheterna. 

503. I sitt beslut ansåg kommissionen att det belgiska systemet utgör statligt stöd. Kommissionen
ansåg att det belgiska systemet gav de amerikanska försäljningsbolagen och de multinationella koncerner
som de tillhörde alltför stora fördelar genom att minska deras normala skattebörda. Det belgiska systemet
infördes för att locka till sig amerikanska försäljningsbolag genom att undanta deras verksamhet från
lokal beskattning och på så sätt öka deras internationella konkurrenskraft på den inre marknaden.
Kommissionens undersökning bekräftade dock att de skattefördelar som beviljats enligt systemet
utgjorde en selektiv fördel genom att bara gynna amerikanska försäljningsbolags dotterföretag och
filialer om de verkar inom ramen för sådana avtal som beskrivs ovan. Framför allt för interna tjänster som
kreditriskhantering och marknadsföring där konkurrensen är hård och som omfattas av systemet, innebar
skattefördelen en betydande snedvridning med betydande negativa effekter på konkurrensen och handeln
på den inre marknaden.

Skatteliknande avgifter

504. Kommissionen undersökte också ett fall, FFG (244), av skatteliknande avgifter i filmbranschen, där
stöd till filmproduktion som finansierats genom skatteliknande avgifter bedömdes som förenligt med EG-
fördraget i enlighet med domstolens rådande rättspraxis och med ett fall som gällde statligt stöd till
underhållningsproduktioner i Frankrike (245).

4. Sektorsstöd

4.1 Varvsindustrin

505. Efter att man misslyckats att göra upp i godo med Sydkorea beslutade Europeiska unionen att
genomföra en tillfällig skyddsordning mot illojal konkurrens inom varvsindustrin (246). Enligt
skyddsordningen kan driftsstöd beviljas med kommissionens godkännande. Direkt stöd till
fartygsbyggnadskontrakt för containerfartyg, produkt- och kemikalietankrar betraktas som förenligt med
den inre marknaden. Med förbehåll för att kommissionen godkänner medlemsstaternas ordningar kan
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stöd beviljas för fartygsbyggnadskontrakt upp till en högsta stödnivå på 6 % av kontraktsvärdet före
stödet. Efter att undersökningar bekräftat att gemenskapens industri har lidit allvarlig skada på grund av
illojal konkurrens från Sydkorea godkändes stöd även till fartygsbyggnadskontrakt för fartyg avsedda för
flytande naturgas (247).

506. Skyddsordningen är en exceptionell och begränsad åtgärd som är svår att motivera i
konkurrenshänseende. När det gäller tolkningen av skyddsordningen framgår det av själva förordningen
att stöd bara får beviljas när det förekommit konkurrens om kontraktet från ett sydkoreanskt varv som
erbjuder ett lägre pris. När man bedömer medlemsstaternas ordningar rent praktiskt är det viktigt att
bestämma vilken typ av bevis man skall kräva för att påvisa sådan konkurrens. Kommissionen måste nå
balans mellan behovet att se till att detta krav är uppfyllt och behovet att inte anta så strikta villkor att
skyddsordningen sätts ur spel. Hittills har kommissionen godkänt tillfälliga skyddsordningar för
Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

507. Den 16 december 2003 godkände kommissionen de tyska ordningarna för finansieringsgarantier
till varvsindustrin. Garantierna kommer att finnas i Tysklands fem kustdelstater, nämligen Niedersachsen,
Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern.

508. Det nya med ordningarna är att de erbjuder en metod för riskdifferentiering. Olika premier
kommer att tas ut för olika risker som täcks av garantin. Tyskland har utarbetat ett sofistikerat
graderingssystem som omfattar sex riskkategorier, vilka möjliggör en indelning av projekt utifrån deras
respektive risknivåer. Lågriskprojekt kommer därför att kräva lägre premier än projekt med högre risk.
Högriskprojekt kommer framdeles att medföra premienivåer som står i proportion till den risk som
försäkringen gäller.

509. Garantierna ställs ut i förhållande till vilka banklån som beviljas av ett finansinstitut, oavsett var
det har sitt säte. Två typer av garantier kan beviljas: garantier för konstruktionsfinansiering, dvs. garantier
för att säkerställa förhandsfinansieringen av kostnaderna för konstruktionen av fartyget intill dess att det
levereras av varvet samt slutfinansieringsgarantier, dvs. garantier till redaren om att finansiera köpet av
det färdiga fartyget. 

510. Programmen godkändes t.o.m. 2006. Under den tiden kommer kommissionen att gå igenom hur
det nya systemet fungerar mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under de första tre åren.

511. Den 30 april inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande i fråga om ett möjligt
inslag av statligt stöd i en italiensk garantifond för varvsindustrin (248). Efter en första bedömning av
ordningen – som ännu inte trätt i kraft – kunde kommissionen inte utesluta att den inbegrep statligt
stöd. Framför allt tvivlade kommissionen på att den statliga garantiordningen, där alla användare
betalar samma premie oavsett vilka risker som är förknippade med det finansierade projektet
(samtidigt som de verkar inom en sektor där det finns en marknad som erbjuder sådana garantier på
grundval av en enskild riskbedömning), kunde förmodas vara självfinansierande med tanke på alla
relevanta kostnadskomponenter.

512. Den 27 maj fattade kommissionen två beslut om offentligägda varv i Spanien (249). I det ena
beslutet (ärende C 40/2000) utvidgade den sitt formella granskningsförfarande till att omfatta ett
eventuellt beviljande av ytterligare omstruktureringsstöd till offentliga varv i Spanien. Kommissionen har
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för avsikt att klargöra huruvida ett belopp på 515 miljoner euro beviljades till de offentliga varv som i dag
ägs av IZAR-koncernen. Det potentiella stödet skulle ha utgått i form av kapitaltillskott och lån. Det
framgick att dessa medel hade skjutits till av det statliga holdingföretaget Sociedad Estatal de
Participationes Industriales (SEPI) under 1999 och 2000. Kommissionen ansåg att detta kunde utgöra
ytterligare statligt stöd som – efter godkännandet av ett omstruktureringspaket värt 1 377 miljoner euro
1997 – inte skulle vara förenligt med EU:s regler för stöd till varvsindustrin.

513. Genom det andra beslutet inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande i fråga om
SEPI:s kapitaltillskott på cirka 1 500 miljoner euro till IZAR under åren 2000–2002 (250). Kommissionen
ansåg att SEPI:s kapitaltillskott till IZAR eventuellt gav den civila varvsindustrin ekonomiska fördelar
som den knappast skulle få på kommersiella vägar. Kapitaltillskott till IZAR genom SEPI eller andra
offentliga källor kan därför utgöra otillåtet statligt stöd.

4.2 Bilsektorn

514. Även om gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin upphörde att gälla
2002, fortsatte ärenden som anmälts innan dess att bedömas enligt dessa rambestämmelser under 2003.
Från och med januari 2003 omfattas bilindustrin av de nya sektorsövergripande rambestämmelserna för
regionalstöd till stora investeringsprojekt. Enligt dessa nya enkla regler berättigar projekt inom bilsektorn
till stöd på högst 30 % av den högsta tillåtna nivån för varje region (jämfört med möjliga 100 % enligt de
tidigare reglerna).

515. Den 11 juni godkände kommissionen delvis regionalt investeringsstöd till biltillverkaren
Volkswagens anläggning Arazuri (Pamplona) (251). Efter en grundlig undersökning konstaterade
kommissionen att endast en del av det stöd på 62 miljoner euro som Spanien föreslagit var nödvändigt
för att investeringen skulle genomföras. I enlighet med rambestämmelserna för statligt stöd till
bilindustrin (som upphört att gälla) konstaterade kommissionen att det föreslagna stödet var större än vad
som krävdes för att kompensera för merkostnaderna för att genomföra projektet i Spanien, och sänkte
följaktligen det tillåtna stödbeloppet. 

516. Den 23 juli beslutade kommissionen att inleda det formella granskningsförfarandet i fråga om ett
stöd på 178 miljoner euro till en investering på 219 miljoner euro som biltillverkaren De Tomaso
planerade i Cutro (Kalabrien) (252). De Tomaso har för avsikt att investera i ett s.k. greenfieldprojekt (en
ny fabrik uppförs eller en existerande fabrik förnyas) i Cutro som år 2009 skulle sysselsätta cirka
800 personer. Fabriken skall tillverka sportbilar och montera ett terrängfordon som tillverkas av den
ryska biltillverkaren UAZ. När den inledde förfarandet uttryckte kommissionen sina tvivel kring
huruvida den kostnads- och intäktsanalys som de italienska myndigheterna gjort slog fast Cutros verkliga
kostnadsnackdel jämfört med alternativa orter för samma projekt. Kommissionens främsta tvivel avsåg
omfattningen hos jämförelsen i nyttokostnadsanalysen, särskilt i fråga om de investeringar som skulle
göras i Cutro men inte på de alternativa orterna. 

517. Den 30 april inledde kommissionen en formell granskning i fråga om ett stöd på 16 miljoner
pund till en investering på 165 miljoner pund som billtillverkaren Peugeot planerade att göra vid sin
anläggning i Ryton, Förenade kungariket (253). Peugeot har för avsikt att göra en investering för
tillverkningen av den modell som skall ersätta den nuvarande modellen Peugeot 206. I sitt beslut om att
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inleda förfarandet uttryckte kommissionen sina tvivel kring huruvida det fanns ett lämpligt alternativ till
att genomföra projektet i Ryton. Den uttryckte också sina tvivel kring huruvida den nyttokostnadsanalys
som de brittiska myndigheterna gjort slog fast Rytons verkliga kostnadsnackdel jämfört med alternativa
orter för samma projekt.

4.3 Stål

518. Den 15 oktober fattade kommissionen ett slutligt beslut om att det statsägda belgiska företaget
Sogepas förvärv av en andel värd 9 miljoner euro i stålproducenten Carsid utgjorde en form av statligt
stöd som inte är förenlig med den inre marknaden.

519. Kommissionen framhöll i sitt beslut att en minoritetsägare, exempelvis Sogepa, som verkar under
normala marknadsvillkor inte skulle vara beredd att tillhandahålla medel för en åtgärd som denna,
eftersom det är omöjligt att garantera lönsamheten mot bakgrund av de aktuella riskerna. I själva verket
skulle Sogepas partner, både direkt och indirekt, vara de huvudsakliga stödmottagarna. Mot bakgrund av
detta ansåg kommissionen att Sogepas andel i Carsid utgjorde statligt stöd. Eftersom kommissionen
ansåg att statligt stöd till investeringar och omstruktureringar i stålindustrin inte är förenliga med den inre
marknaden, fattade den ett negativt beslut.

520. Usinor Sacilorkoncernen kungjorde i februari 2001 att den avsåg att stänga Cockerill Sambres
varmvalsverk i Charleroi. Därför inleddes förhandlingar mellan Usinor-Cockerill Sambre,
Dufercokoncernen och Sogepa (som ägs av regionen Vallonien), framför allt för att inrätta ett gemensamt
företag som skall producera stålplattor i Cockerill Sambres befintliga fabrik i Charleroi tillsammans med
Duferco Clabecq (kontinuerliga gjutprocesser).

4.4 Telekommunikationer

521. I början av 2003 arbetade GD Konkurrens intensivt på området statligt stöd till telesektorn.
Resultatet av detta arbete återspeglas i två beslut som kommissionen antog i januari, varav ett avsåg en
privat operatör i Tyskland och den andra den tidigare monopoloperatören i Frankrike. I bägge fallen fick
kommissionen inleda ett formellt granskningsförfarande eftersom de upplysningar som lämnats av de
båda ländernas myndigheter inte helt skingrade kommissionens tvivel kring de antagna åtgärdernas
förenlighet med den inre marknaden. 

522. Den 21 januari beslutade kommissionen att godkänna ett undsättningsstöd på 50 miljoner euro
till MobilCom AG. Samtidigt inledde den ett formellt granskningsförfarande i fråga om den garanti som
de tyska myndigheterna beviljat på ett ytterligare lån på 112 miljoner euro (254). Den 19 september 2002
ställde sig Tyskland som garant för ett lån på 50 miljoner euro till MobilCom (”den första stödåtgärden”).
Själva lånet hade beviljats av den offentliga utvecklingsbanken KfW. Den 20 november 2002 ställde sig
Tyskland som garant för ett nytt lån på 112 miljoner euro till MobilCom (”den andra stödåtgärden”). Det
lånet hade beviljats av konsortium av offentliga och privata banker. 

523. Det framgick av kommissionens preliminära undersökning att MobilCom hade behov av ett
första lån efter det att det ekonomiska stöd som man fick av sin huvudägare France Télécom (FT) hade
upphört, vilket försatt MobilCom i en allvarlig likviditetskris. Kommissionen ansåg att den första
stödåtgärden kunde betraktas som ett undsättningsstöd enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (255). Med stöd i dessa riktlinjer har de tyska
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myndigheterna lämnat bevis för att lånet på 50 miljoner euro faktiskt var nödvändigt för att täcka
MobilComs löpande driftskostnader. De åtog sig också att lägga fram en omstruktureringsplan inom sex
månader efter det att kommissionen godkänt undsättningsstödet. 

524. När det gäller den andra statliga garantin för lånet på 112 miljoner euro uttryckte kommissionen
allvarliga tvivel kring möjligheten att klassificera denna åtgärd som undsättningsstöd. Utifrån de
upplysningar som lämnats av de tyska myndigheterna verkar det som om det andra lånet inte bara har
använts för att täcka löpande kostnader, utan även för att finansiera en rad omstruktureringsåtgärder.
Eftersom ingen omstruktureringsplan har lämnats till kommissionen har denna emellertid inte tillgång till
de upplysningar som krävs för att avgöra om den andra stödåtgärden kan betraktas som ett
omstruktureringsstöd i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer.

525. Kommissionen kunde inte godta de tyska myndigheternas argument att det rörde sig om en enda
utbetalning av undsättningsstöd och inledde därför ett formellt granskningsförfarande med avseende på
den andra åtgärden. Den 15 mars meddelade de tyska myndigheterna kommissionen sin avsikt att
förlänga de båda garantierna t.o.m. år 2007. Den 9 juli beslutade kommissionen att utvidga det formella
granskningsförfarandet till denna förlängning. I september sålde MobilCom i själva verket 20 % av sina
aktier i Internetoperatören Freenet.de AG. Denna affär gjorde det möjligt för MobilCom att lösa in lånen,
vilket innebar att garantierna upphävdes automatiskt. Under det formella granskningsförfarandet skall
kommissionen undersöka åtgärdernas eventuella förenlighet med den inre marknaden, särskilt med
avseende på huruvida stödet var nödvändigt.

526. Den 30 januari beslutade kommissionen att inleda det formella granskningsförfarande som avses i
artikel 88.2 i EG-fördraget i fråga om ett stödprojekt till förmån för France Télécom (FT) som Frankrike hade
anmält den 3 december 2002 (256). Förfarandet avser även det system för skatt på inkomst av yrkesmässig
verksamhet som FT omfattas av, och på vilket ett klagomål har inkommit till kommissionen. Projektet
syftar till att FT skall kunna återbetala sina kortfristiga skulder genom kapitaltillskott i form av en
nyemission som skall tecknas i proportion till statens respektive den privata sektorns andelar av FT:s
kapital. Eftersom man inte ansåg det vara möjligt att genomföra en nyemission med kort varsel hade
Frankrike redan gjort en förskottsbetalning av sitt kapitaltillskott i form av ett lån på högst 9 miljarder
euro genom den offentliga inrättningen ERAP. Frankrike uppgav att lånet skulle omfattas av en
marknadsmässig ränta. Kommissionen uttryckte sina tvivel kring projektet på grund av risken att FT
skulle få en fördel jämfört med marknadsmässiga villkor och i fråga om den franska staten verkligen
uppträdde som en försiktig investerare. De franska myndigheterna tycks medge att FT före aviseringen
om kapitaltillskottet befann sig i en ekonomisk situation som innebar att företaget inte kunde erhålla
kapital till rimliga villkor på marknaden. Eftersom Frankrike inte nekar till att lånet utgör ett förskott på
statens tillskott till FT:s egna kapital, tycks det under rådande omständigheter vara svårt att hävda att de
franska myndigheternas delaktighet i kapitaltillskottet skulle kunna anses ske samtidigt som privata
investerare skjuter till kapital. I sin undersökning bör kommissionen sålunda bedöma om lånet gjort det
möjligt för FT att vända sig till obligationsmarknaden i ett tidigare skede och öka sitt kapital till så
förmånliga villkor som möjligt.

527. Efter tillkännagivandet och beviljandet av lånet och efter det att ledningen för France Télécom
lagt fram en återhämtningsplan, har France Télécom, utan att ta krediten i anspråk, kunnat återvända till
aktiemarknaden för första gången på ett och ett halvt år och samla stora kapitalmängder samt
omförhandla förfallodagen för en del av företagets skuld. Operatörens återuppbyggnad av sitt kapital som
inleddes med 15 miljarder euro den 24 mars har tagits väl emot av marknaden. Dessa olika händelser har
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alltså ägt rum efter att investeringsbeslut fattats av den franska regeringen som vid tidpunkten för anmälan
föreföll osäker om marknadens förtroende och dess vilja att delta i återuppbyggnaden av kapitalet, då
bankerna i sitt avtal hade krävt att först få granska återhämtningsplanen och de första resultaten av denna.
Dessutom är de villkor på vilka förskottet skulle återbetalas sådana att det inte kan uteslutas att företaget
åtnjuter en fördel som det inte skulle fått under normala marknadsvillkor.

528. Kommissionen menade också att Frankrike inte i tillräcklig grad påvisat att avkastningen på det
investerade kapitalet skulle ha varit godtagbar för en privat investerare. För det första är FT ett mycket
skuldtyngt företag samtidigt som staten tvingas göra en investering som den själv kallar exceptionell. För
det andra har de franska myndigheterna till sin anmälan inte bifogat hela FT:s omstruktureringsplan eller
upplysningar som visar att avkastningen på investeringen skulle vara godtagbar för en privat investerare.

4.5 Radio och TV i allmänhetens tjänst

529. Kommissionen godkände ett antal åtgärder för statlig finansiering som beviljats de portugisiska
och italienska public service-företagen RTP och RAI den 15 oktober 2003 (257) samt till de franska public
service-företagen France 2 och France 3 den 10 december 2003 (258). Dessa ärenden gäller tillfälliga
åtgärder för statlig finansiering som beviljats public service-företagen efter det att TV-marknaden
avreglerats i dessa länder under 1990-talet. Dessa tillfälliga stöd omfattade ett antal olika åtgärder, t.ex.
kapitalinjektioner, skuldsanering, driftsstöd, skattelättnader och förlagslån. Kommissionen ansåg att
dessa åtgärder inte innebar att ersättningsbeloppet översteg den extra nettokostnaden för public service-
sändningar. I de italienska och franska fallen kunde dessutom ingen snedvridning av konkurrensen på de
kommersiella marknaderna (t.ex. annonsering) konstateras.

530. Dessa tillfälliga åtgärder är tydligt avskilda från de mekanismer för återkommande finansiering
som de berörda medlemsstaterna inrättat innan EG-fördraget trädde i kraft. Dessa mekanismer har ofta
formen av en licensavgift som skall betalas av ägarna till TV- och radioapparater eller av en årlig statlig
ersättning. GD Konkurrens ansåg att i alla tre länderna skall dessa betraktas som befintliga stöd och
måste därför behandlas i enlighet med befintliga förfaranden avseende statligt stöd. I fråga om Spanien
hade kommissionen inte inlett några formella förfaranden avseende några tillfälliga åtgärder och därför
heller inte fattat något formellt beslut. GD Konkurrens ansåg att Spaniens mekanismer för återkommande
finansiering kunde betraktas som befintligt stöd, precis som i de portugisiska, italienska och franska
fallen.

531. GD Konkurrens beslöt att licensmekanismerna i dessa fyra länder måste ändras för att
konkurrensen och den inre marknaden skall fungera väl. Därför föreslogs några ändringar för
myndigheterna i Portugal, Italien, Frankrike och Spanien för att förena dessa mekanismer med
kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i
allmänhetens tjänst (259). Syftet med detta initiativ är främst att se till att dessa finansieringssystem
innehåller spärrar mot alltför omfattande ersättning och tvingar programföretagen att bedriva sin
verksamhet på marknadsvillkor. 

532. Kommissionen beslutade att inleda det formella granskningsförfarandet i fråga om den statliga
finansieringen av det danska public service-företaget TV2. De uppgifter som analyserades under det
preliminära granskningsskedet ledde kommissionen till den preliminära slutsatsen att den danska staten

¥257∂ Financiamento de RTP pelo Estado, beslut C (2003) 3526 och Misure in favore della RAI, beslut C (2003) 3528.
¥258∂ Stöd till förmån för France 2 och France 3, beslut C (2003) 4497.
¥259∂ Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst, EGT C

320, 15.11.2001, s. 5.
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har överkompenserat TV2 för dess tjänst i allmänhetens intresse under den granskade perioden (1995–
2002). TV2 finansieras på två sätt, både genom statlig finansiering och kommersiella intäkter, främst från
reklam. Tillgängliga upplysningar antydde att TV2 kunde ha använt överkompensationen för att
korssubventionera sin kommersiella verksamhet. Kommissionen uppgav därför att den som en del av sin
fördjupade undersökning närmare skulle analysera TV2:s prissättning i förhållande till konkurrenterna
för att kunna bedöma om TV2:s uppträdande kan ha snedvridit konkurrensen på reklammarknaden.

533. De granskade finansieringsåtgärderna inbegriper licensmedel, ränte- och amorteringsfria lån,
statliga garantier för driftskrediter, en skattebefrielse samt en överföring av medel från TV2-fonden och
radiofonden. TV2 har också vidaresändningsplikt (must carry status), och har tillgång till en kostnadsfri
frekvens med nationell täckning. 

534. Kommissionen kommer att bedöma dessa åtgärder utifrån principerna i kommissionens
meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst.

Systemet för skatt på inkomst  av yrkesmässig verksamhet

535. Den franska lagen nr 90-568 av den 2 juli 1990 innehåller en undantagsordning till förmån för
France Télécom i förhållande till det allmänna skattesystem som följer av den allmänna skattelagen.
Företaget har omfattats av två olika undantagsordningar efter varandra: för det första en
”övergångsordning” som gällde mellan den 1 januari 1991 och den 1 januari 1994, och som innebar att
France Télécom inte omfattades av skatt på inkomst av yrkesmässig verksamhet, och sedan en ”definitiv”
ordning som sedan 1994 har inneburit att företaget betalar denna skatt enligt särskilda regler. Sålunda
utgår man från huvudkontoret för att bestämma den skattebas som skall användas. Den bas för skatt på
inkomst av yrkesmässig verksamhet som gäller för France Télécom är reducerad jämfört med den som
gäller för andra företag. Samtidigt tillämpas en annan skattesats för France Télécom än för andra företag.
Det system för skatt på inkomst av yrkesmässig verksamhet som gäller för France Télécom tycks
uppfylla kriterierna för att en åtgärd skall betraktas som statligt stöd enligt fördraget. Det verkar i själva
verket som om detta system gett France Télécom en fördel genom att företaget betalat en skatt på
inkomst av yrkesmässig verksamhet som understigit den som företaget normalt skulle ha betalat enligt
allmänna skatteregler. Kommissionen hyser också allvarliga tvivel kring ett sådant eventuellt stöds
förenlighet med den inre marknaden. Efter en preliminär granskning som inte skingrat dessa tvivel har
kommissionen i enlighet med fördraget beslutat att inleda det formella granskningsförfarandet i fråga om
de båda åtgärderna.

5. Kol

536. Sedan den 24 juli 2002 (260) gäller nya rambestämmelser för statligt stöd till kolsektorn. För
närvarande finns det fyra medlemmar i EU som fortfarande bryter kol: Tyskland, Spanien, Frankrike och
Förenade kungariket. På grund av ogynnsamma geologiska förutsättningar är de flesta gruvor inom EU
inte konkurrenskraftiga om de utsätts för konkurrens från importerat kol.

537. I fråga om Spanien godkände kommissionen stöd till privata kolbrytningsföretag i Asturien för
forskning och teknisk utveckling, miljöskydd och gruvutbildning (261) samt stöd till kolbrytningsföretaget

¥260∂ EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.
¥261∂ Kommissionens beslut av den 21 januari 2003, K(2003) 244.
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Hunosa (262). Granskningsförfarandet inleddes emellertid med avseende på olika stödåtgärder till förmån
för privata kolbrytningsföretag i den autonoma gemenskapen Kastilien och León (263).

538. Kommissionen beslöt också att på nytt inleda förfarandet mot företaget González y Diez SA i
avsikt att ersätta beslut 2002/827/EKSG av den 2 juni 2002 med ett nytt beslut (264). De förfaranderegler
som är tillämpliga när EKSG-fördraget löpt ut ger bättre möjligheter att garantera medlemsstaternas, de
berörda företagens och tredje parters rättigheter. Den 5 november avslutade kommissionen förfarandet
och beslöt att det stöd som godkänts för åren 1998 och 2000 inte överensstämde med tillämpliga villkor
och att stödet för år 2001 endast delvis kan godkännas (265).

539. Den 7 maj godkände kommissionen såväl omstruktureringsplanen som stöd till den tyska
kolindustrin för år 2003 (266).

540. Den 28 maj godkände kommissionen ett stöd med avseende på avgångsvederlag i samband med
nedläggningen av Selbyanläggningen som ägs av UK Coal (267). Den 25 juni godkände kommissionen en
stödordning för att täcka kostnader för nyinvesteringar för den brittiska kolindustrin under perioden
2003–2005 (268). Ordningen är utarbetad för att stödja kommersiellt realistiska projekt för att bibehålla
tillgången till reserver i gruvor som kan överleva i framtiden och att garantera arbetstillfällen i socialt och
ekonomiskt eftersatta områden.

6. Transporter

6.1 Järnvägstransporter

541. Den 16 december godkände kommissionen en ny ordning till stöd för transport av intermodala
containrar på järnväg i Förenade kungariket (269). Denna ordning kommer att innebära fortsatt stöd till den
intermodala containerverksamhet inom fjärr- och närsjöfarten som för närvarande använder
järnvägstransporter genom att garantera en fast avgift för varje transporterad container. Syftet med
stödordningen är att bidra till en säkrad tillväxt inom denna sektor och inom den inhemska intermodala
fraktverksamheten.

6.2 Kombinerade transporter

542. Kommissionen godkände olika stödordningar som syftar till att främja kombinerade transporter
som ett alternativt transportsätt genom att kompensera för merkostnaderna (270). Särskilt en fransk
ordning (271) gäller alla kategorier av intermodala transporter som garanterar en enhetlig avgift per
intermodal enhet som transporterats och en nationell italiensk stödordning för rationalisering (272) som

¥262∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 526.
¥263∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 525.
¥264∂ Kommissionens beslut av den 19 februari 2003, K(2003) 524.
¥265∂ Kommissionens beslut av den 5 november 2003, K(2003) 3910.
¥266∂ Kommissionens beslut av den 7 maj 2003, K(2003) 1295.
¥267∂ Kommissionens beslut av den 27 maj 2003, K(2003) 1668.
¥268∂ Kommissionens beslut av den 24 juni 2003, K(2003) 1908.
¥269∂ N 464/03 (Förenade kungariket) Company Neutral Revenue Scheme (CNRS), kommissionens beslut av den 16.12.2003.
¥270∂ N 64/03 Italien (Trento) – Beviljande av stöd till förmån för kombinerade transportsätt. Kommissionens beslut av den

1 oktober 2003, EUT C 284, 27.11.2003.
¥271∂ N 623/02 kommissionens beslut av den 30 april 2003, EUT C 248, 16.10.2003, s. 3.
¥272∂ N 810/02 kommissionens beslut av den 10 december 2003, ännu inte offentliggjort.
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bl.a. beviljar stöd till företag som använder sig av minimala årliga tågvolymer för kombinerade
transporter eller för transporter av farligt gods.

543. En av de åtgärder som ingick i den ovannämnda italienska ordningen var den experimentella
fransk-italienska rullande motorvägen mellan Aiton och Orbassano (Lyon–Turin). Denna nya tjänst
kommer att skötas av AFA – Autoroute Ferroviaire Alpine (ett företag där de största parterna är SNCF
och TRENITALIA (273) mellan 2003 och 2006. Medan det italienska bidraget till detta projekt kommer
från den berörda ordningen, godkändes den franska finansieringen av den experimentella fasen genom ett
annat kommissionsbeslut (274).

544. Kommissionen avslutade också två formella granskningsförfaranden som ledde till tvivel om
proportionaliteten i det planerade stödet till två infrastrukturprojekt. Dessa fall gällde större utrymme och
förbättrade godshanteringsfaciliteter vid Corparch Pier nära Fort William i Skottland (275) och
anläggningen av en containerterminal i Alkmaar (i regionen Noord-Holland) för att främja transport av
hushållsavfall på vattenvägarna i stället för vägtransporter (276).

545. Slutligen inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande avseende starthjälp till
utvecklingen av nya järnvägs- och sjötransporttjänster till och från Friuli-Venezia Giulia (277).

6.3 Vägtransporter

546. I januari fattade kommissionen ett positivt beslut om undsättningsstöd till förmån för ”ABX
logistics” (278), ett företag som ägs av det belgiska järnvägsbolaget SNCB som tillhandahåller integrerad
transportlogistik inom bl.a. väg-, sjö- och flygtransportsektorerna samt logistiklösningar på entreprenad.
Kommissionen beslöt emellertid att inleda ett formellt granskningsförfarande med avseende på
omstruktureringsplanen för samma företag (”ABX Logistics”) (279).

547. Därutöver inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande efter den felaktiga
tillämpningen av ett tidigare positivt kommissionsbeslut avseende omstruktureringen av företaget
”Sernam” (280), ett dotterbolag till det franska järnvägsbolaget SNCF som tillhandahåller såväl väg- som
järnvägstransporter samt fraktspeditionstjänster.

548. Den 5 mars gav kommissionen de franska myndigheterna tillåtelse att införa en stödordning som
syftar till att begränsa utsläppen av växthusgaser inom sektorn och i samband med transporter. Denna
fleråriga stödordning (281), som kommer att administreras av Agence française de l’Environnement et de

¥273∂ Godkänt av Europeiska kommissionen den 4 augusti 2003.
¥274∂ NN 155/03 kommissionens beslut av den 10 december 2003, ännu inte offentliggjort.
¥275∂ C 62/02 (ex N 221/02) – Förenade kungariket – Tillfälligt stöd till CLYDEBoyd enligt Freight Facilities Grant Scheme

(FFG), kommissionens beslut av den 5 februari 2003.
¥276∂ C 51/02 (ex 840/01) – Containerterminalen i Alkmaar, Nederländerna. Kommissionens beslut av den 24 juni 2003, EUT

C 212, 6.9.2002, s. 2-8.
¥277∂ N 134/01 – Italien – (Regionen Friuli-Venezia Giulia) lagförslag nr 106/1-A –”Stöd till inrättande av infrastruktur och

tjänster inom godstransportsektorn för omstrukturering av vägtransporter och utveckling av kombinerade transporter”,
kommissionens beslut av den 26 september 2003, EUT C 311, 20.12.2003.

¥278∂ N 769/02 – Belgien – Undsättningsstöd till förmån för tre enheter inom ABX Logistics (F, D och NL). Kommissionens
beslut av den 21 januari 2003. 

¥279∂ NN 62/03 – Belgien – Omstrukturering av ABX Logistics. Kommissionens beslut av den 23 juli 2003.
¥280∂ NN 122/2000 – Frankrike – SERNAM 2: granskning av omstruktureringsstödet. Kommissionens beslut av den

30 april 2003.
¥281∂ N 353/01 – Frankrike – ADEME:s stödordning inom transportsektorn.
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la Maîtrise de l’Energie (Ademe), uppfyller de hållbara utvecklingsmålen i enlighet med de åtaganden
som Europeiska unionen gjort inom ramen för Kyotoprotokollet.

549. Likaså godkände kommissionen att regionen Piemonte (282) i Italien ersätter högst 40 % av de
vägavgifter som de tunga transporterna över 7,5 ton måste erlägga när de använder motorväg A 26 till
följd av förbudet mot att köra på vägen runt Lago Maggiore mellan juni och september 2003.

550. Den 23 juli beslöt kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande avseende en
kompensationsåtgärd som tyska myndigheter avser att genomföra efter att ha infört ett nytt system för
vägavgifter tung trafik som använder tyska motorvägar (283). Dessa kompensationsåtgärder består av en
engångsersättning på 2,6 cent/km mot ett bevis på att 8,6 cents punktskatt betalats på bränsle som köpts i
Tyskland. Kommissionen betvivlade i viss mån att kompensationsåtgärden var förenlig med reglerna för
statligt stöd och gemenskapslagstiftningen, särskilt direktiv 1999/62/EG.

551. Passagerare: Den 19 februari beslöt kommissionen att inte göra några invändningar mot det stöd
(12 miljoner pund – 18,7 miljoner euro årligen) som den brittiska regeringen kommer att bevilja
bussbolag som sköter långdistansturer på villkor att de låter äldre och handikappade passagerare åka för
halva priset (284). Stödet kompenserar för företagens extra kostnader för prisreduktionen. Kommissionen
ansåg att denna ordning syftar till att uppnå ett viktigt mål inom ramen för de allmänna tjänsterna.

6.4 Sjötransporter

552. Den 4 februari beslöt kommissionen att göra invändningar mot stödordningen ”Frizonen
Madeira” för perioden 2003–2006 (285) som kommer att göra att registrerade sjöfartsbolag som etablerats
mellan den första januari 2003 och sista december 2003 särskilt kan komma i åtnjutande av en reducerad
företagsskatt på 1 % under 2003 och 2004, 2 % under 2005 och 2006 samt 3 % mellan 2007 och 2011.

553. Den 19 mars lämnade kommissionen på vissa villkor (286) ett tioårigt godkännande av ett paket
med skatteåtgärder till förmån för den belgiska handelsflottan. Detta paket omfattar ett schablonsystem
för beskattning som är tillämpligt på transportföretag i likhet med vad som redan finns i de flesta
medlemsstater med en handelsflotta. Alla de skatteregler som godkändes av kommissionen kommer att
bidra till att stärka konkurrenskraften hos den belgiska handelsflottan mot konkurrens från tredjeländer.

554. Den 13 maj godkände kommissionen ett schablonsystem för beskattning tillämpligt på franska
sjötransportföretag (287). Frankrike blir därmed den tionde medlemsstat som fått ett sådant skattesystem
efter Grekland (system som gällde innan landet blev medlem), Nederländerna, Danmark, Förenade
kungariket, Tyskland, Spanien, Finland, Irland och Belgien.

555. Den 9 juli godkände kommissionen på vissa villkor en återuppbyggnad av kapitalet i Société
Nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (288) på endast 66 miljoner euro även om de franska

¥282∂ C 11/02 (ex N 382/01) – Italien. Kommissionens beslut av den 9 juli 2003.
¥283∂ C 54/03 (ex N 194/02) – Tyskland – Kompensationsåtgärder efter införandet av en kilometerbaserad avgift för tunga

fordon på motorvägarna. Kommissionens beslut av den 13 juli 2003, EUT C 202, 27.8.2003, s. 5.
¥284∂ N 588/02 – Förenade kungariket – Stöd till bussbolag som sköter långdistansturer. Kommissionens beslut av den

19 februari 2003. 
¥285∂ N 222/B/02 – Portugal – Kommissionens beslut av den 4 februari 2003, EUT C 148, 25.6.2003, s. 7.
¥286∂ C 20/03 (ex N 433/02) – Belgien – Positivt beslut och inledande av förfarandet – Skatteåtgärder avseende sjötransporter,

den 19 mars 2003.
¥287∂ N 737/02 – Frankrike – System för skattesats utgående från tonnage för rederier, den 13 maj 2003
¥288∂ C 58/02 – Frankrike – SNCM – omstruktureringsstöd, slutgiltigt beslut av den 9 juli 2003.
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myndigheterna inledningsvis hade beviljat 76 miljoner euro till det offentligägda sjöfartsbolaget.
Kommissionen krävde bl.a. att SNCM under hela omstruktureringsperioden begränsar det totala antalet
fartyg och antalet turer på sträckan mellan Nice/Toulon och Korsika, avstår från att annonsera om
marknadens lägsta priser och ökar sitt bidrag till omstruktureringsplanen genom att sälja alla sina icke-
strategiska tillgångar.

556. Kommissionen godkände också en förlängning av en ordning för utbildningsstöd (289) som finns i
Tyskland sedan 1999 samt andra ordningar som syftar till en sänkning av de arbetsgivaravgifter som
betalas av redarna (290).

6.5 Trafikflyg

557. Under 2003 fortsatte kommissionen att bedriva den politik som fastläggs i meddelandet av den
10 oktober 2001 om konsekvenserna för trafikflyget av attentaten i Förenta staterna (291). Kommissionen
underströk att om situationen med försäkringar som har otillräcklig täckning skulle förbli oförändrad,
kan medlemsstaten besluta att antingen fortsätta att ge försäkringsbolagen en kompletterande garanti
eller träda direkt i försäkringsbolagens ställe och själv påtaga sig risken. Dessutom förlängdes
möjligheten till insatser på nationell nivå t.o.m. den 31 oktober 2002 (292). I meddelandet visade
kommissionen också på vilka villkor den ansåg att de åtgärder som vidtas av regeringarna i fråga om
försäkringar är förenliga med artikel 87.2 b i EG-fördraget. Enligt denna bestämmelse har
medlemsstaterna rätt att bevilja ”stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra
exceptionella händelser”. Följaktligen undersökte kommissionen de åtgärder som tretton av
medlemsstaterna anmält till den med stöd i denna artikel (293).

558. Kommissionen godkände också nya stödordningar som införts av flera medlemsstater för att
kompensera för flygbolagens förluster p.g.a. av att vissa delar av luftrummet stängdes mellan den 11 och
14 september 2001. Kommissionen ansåg ändå att ett antal kriterier som finns i dess meddelande måste
uppfyllas innan denna typ av stöd kan godkännas.

559. I detta sammanhang godkände kommissionen de stödordningar som införts av Irland och
Nederländerna (294) och den fattade ett huvudsakligen positivt slutgiltigt beslut om den stödordning som
anmälts av Österrike (295). Den 27 maj 2003 fattade kommissionen ett beslut om att inleda ett formellt
granskningsförfarande avseende den grekiska ordningen för ersättning för kostnader som uppstått efter

¥289∂ NN 126/03 – Tyskland – Direktiv om främjande av den tyska sjöfarten av den 5 maj 2003 (finansiella bidrag för år 2003),
kommissionens beslut av den 1 oktober 2003.

¥290∂ N 19/03 – Italien – Förlängning av ett system med sänkta arbetsgivaravgifter inom kustsjöfarten. Kommissionens beslut
av den 11 mars 2003; NN 135/03 – Tyskland – Direktiv om en sänkning av de sociala avgifterna för anställda inom
sjöfartssektorn. Kommissionens beslut av den 26 november 2003.

¥291∂ KOM(2001) 574.
¥292∂ Meddelande av den 2 juli 2002, KOM(2002) 320 slutlig.
¥293∂ Tyskland: NN 125/02, beslut av den 20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003. Österrike: NN 124/02, beslut av den

20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003. Belgien: NN 52/02, beslut av den 20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003.
Danmark: NN 171/02, beslut av den 9 juli 2003, EGT C 206, 2.9.2003. Spanien: NN 169/01, beslut av den 9 juli 2003,
EUT C 206, 2.9.2003. Finland: NN 55/03, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Frankrike: NN 19/02 beslut av
den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Grekland: NN 145/01, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Irland: NN
32/02, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.2003. Nederländerna: NN 47/03, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206,
2.9.2003. Portugal: NN 173/01, beslut av den 20 augusti 2003, EUT C 230, 26.9.2003. Förenade kungariket: NN 123/02
beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 2.9.03. Sverige: NN 168/02, beslut av den 9 juli 2003, EUT C 206, 6.9.2003.

¥294∂ Irland: NN 38/02, beslut av den 13 maj 2003, EUT C 148, 25.6.2003, s. 7; Nederländerna: NN 39/02, beslut av den
14 september 2003, ännu inte offentliggjort.

¥295∂ Österrike: C 65/02 (ex N 262/02), EUT L 222, 5.9.2003, s. 33.
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den 14 september 2001 eller inom zoner som inte var stängda för flygtrafik (296). Slutligen beslutade
kommissionen att den tillfälliga kompensationen för exceptionella säkerhetsåtgärder som införts inom
flygsektorn i Frankrike till följd av attentaten inte utgjorde något stöd (297).

560. I sviterna av den 11 september 2001 och till följd av godkännandet av ett undsättningsstöd i slutet
av 2001 (298) godkände kommissionen också ett omstruktureringsstöd (299) som anmälts av Tyskland till
förmån för charterbolaget LTU (Lufttransport Unternehmen GmbH). Detta stöd kommer göra att
företaget kan bidra till finansieringen av en omstruktureringsplan som skall leda till återställd lönsamhet
fr.o.m. 2004.

561. Den 21 januari inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande mot Frankrike
avseende de oanmälda undsättnings- och omstruktureringsstöden till förmån för flygbolaget Air Lib (300).
Dessa stöd består av en förlängning av redan beviljade lån, kompletterande lån eller garantier samt av
avgiftslättnader. Efter misslyckade försök att hitta någon som kunde ta över företaget försattes det i
konkurs av fransk domstol den 17 februari 2003.

562. Den 5 mars godkände kommissionen (301) en tillfällig ordning för stöd av social karaktär för att
låta vissa grupper av passagerare komma i åtnjutande av biljetter till nedsatt pris på flyglinjerna mellan
Paris (Orly) och fyra flygplatser på Korsika (302).

563. För övrigt godkände kommissionen ett antal stöd för att byta ut eller rusta upp flygplan som
används på regionala rutter (303). Dessa åtgärder vidtas inom ramen för den allmänna stödordningen till
förmån för utvecklingen av investeringar i franska utomeuropeiska departement (Franska Guyana,
Réunion, Martinique och Guadeloupe). Dessutom godkändes en fransk ordning för sänkta sociala
avgifter för vissa verksamheter i dessa områden (304). Genom denna ordning undantas särskilt företag i
de utomeuropeiska områdena från arbetsgivaravgift inom trafikflyget, sjöfarten och trafiken på de inre
vattenvägarna.

564. Det formella granskningsförfarande som kommissionen beslutade om den 11 december 2002
avseende fördelar beviljade av regionen Vallonien och Brussels South Charleroi Airport till företaget
Ryanair i samband med dess etablering i Charleroi 2001 har slutligen offentliggjorts (305). Dessa fördelar
beviljades av regionen Vallonien (sänkta flygplatsskatter som var diskriminerande och uteslöt insyn) samt
av det bolag som driver flygplatsen och som är ett offentligt företag kontrollerat av regionen (bidrag för

¥296∂ C 39/03 (NN 119/02), EUT C 199, 23.8.2003, s. 3, s. 7.
¥297∂ Frankrike: N 309/02, beslut av den 19 mars 2003, EUT C 148, 25.6.2003.
¥298∂ N 723/01, beslut av den 20 december 2001.
¥299∂ N 428/02, EUT C 148, 25.6.2003, beslut av den 19 mars 2003 på grundval av kommissionens meddelande om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget samt artikel 61 i EES-avtalet på statligt stöd till flygsektorn, punkt
27 (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/94c350_en.html), och kommissionens riktlinjer från
1999 om undsättnings- och omstruktureringsstöd till företag i svårigheter, EGT C 288, 9.10.1999.

¥300∂ Frankrike: C 3/03 (ex NN 42/02), EUT C 88, 11.4.2003, s. 2.
¥301∂ N 309/02, EUT C 110, 8.5.2003.
¥302∂ Ajaccio, Bastia, Calvi och Fugari.
¥303∂ Stöd till förmån för Caraïbes Air Transport (CAT), EUT C 196, 20.8.2003, beslut av den 2 april 2003; Stöd till förmån för

Air Caraïbes (f.d. CAT), N 474/03 – Frankrike – Program för investeringar i utomeuropeiska områden under 2003 –
Flygbolaget Air Caraïbes, beslut av den 16 december 2003; Stöd till förmån för Air Austral, N 427/03 – Frankrike –
Program för investeringar i utomeuropeiska områden under 2003 – flygbolaget Air Austral, beslut av den 16 december
2003. 

¥304∂ N 96/A/03 – Frankrike – Lagstiftningsprogram för utomeuropeiska territorier – del I: sysselsättningsåtgärder, beslut av
den 10 december 2003. 

¥305∂ Belgien: C 76/02 (ex NN 122/02), EGT C 18, 25.1.2003, s. 3.
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öppning av nya linjer, hotellkostnader för personal, täckning av kostnader för reklam/marknadsföring etc.).
Undersökningen av ärendet pågår för närvarande.

7. Jordbruk

7.1 Kommissionens förordning om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt
stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter

565. Den 23 december antog kommissionen en ny förordning (306) som innebär undantag för vissa
typer av statligt stöd, nämligen stöd upp till en viss nivå till jordbrukare eller företag som bearbetar eller
saluför jordbruksprodukter. Medlemsstaterna behöver inte längre förhandsanmäla dem till kommissionen
för godkännande. Den nya förordningen är tillämplig t.o.m. 2006.

566. Förordningen gäller statligt stöd som beviljats små och medelstora företag inom
jordbrukssektorn. Mot bakgrund av definitionen av små och medelstora företag (högst 250 anställda, 40
miljoner euro i omsättning eller 27 miljoner euro som tillgångar i balansräkningen) uppfyller nästan alla
rörelser och företag inom jordbrukssektorn dessa krav.

567. Kommissionen inför också en ny norm för öppenhet och insyn: en sammanställning över allt
statligt stöd som beviljats av medlemsstaterna skall publiceras på Internet senast fem dagar innan
utbetalningen av stöden påbörjas. Jordbrukaren och övriga berörda parter får också tillgång till all
information om medlemsstaternas stödåtgärder som gäller gruppundantag. Denna åtgärd kommer
effektivt att garantera öppenhet och insyn samt standardjämförelser utan att behöva ta till det tunga
förfarandet med formell anmälan och ett slutligt godkännande från kommissionen.

568. Nedanstående stödtyper tas upp i förordningen och undantas följaktligen från anmälningsskyl-
dighet till kommissionen, under förutsättning att nedan angivna villkor är uppfyllda:

— Stöd till investeringar i jordbruksföretag för jordbrukare får inte överstiga 40 %, eller 50 % i mindre
gynnade områden, men kan höjas med 10 procentenheter för unga jordbrukare. Stöd får inte
begränsas till särskilda jordbruksprodukter. Jordbrukarna är fria att investera i de sektorer de själva
vill, under förutsättning att det finns normala avsättningsmöjligheter. Stöd som leder till att ett
jordbruksföretags kapacitet inte ökar med mer än 20 %, mätt i djurenheter och odlad areal, är
undantagna. Stöd får beviljas upp till 60 %, eller 75 % i mindre gynnade områden, av de faktiska
kostnaderna för investeringar som syftar till att bevara kulturarvet, förbättra hygienen i företag som
bearbetar animalieprodukter eller skyddet för djur som hålls för uppfödning, om investeringarna går
utöver de miniminivåer som fastställts av EU. Stöd får också riktas till särskilda produkter.

— Stöd får beviljas upp till 100 % av kostnaderna för att bevara traditionella landskap och byggnader
och får inbegripa rimlig ersättning för arbete som jordbrukaren själv eller hans anställda utför upp
till ett tak på 10 000 euro per år.

— Stöd får beviljas till flyttning av byggnader i det allmännas intresse.

¥306∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring
av jordbruksprodukter, EUT L 1, 3.1.2004.
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— Investeringsstöd på högst 40 % får beviljas företag som är verksamma inom bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter. Stödet kan höjas till 50 % i mål 1-regioner. Stöden får inte
begränsas till särskilda jordbruksprodukter. En särskild stödordning som uteslutande är tillämplig på
mjölksektorn omfattas exempelvis inte av förordningen. Företagen har rätt att investera i vilka
sektorer de vill, under förutsättning att det finns normala avsättningsmöjligheter.

— Högst 30 000 euro får beviljas i etableringsstöd till unga jordbrukare.

— Stöd får beviljas i samband med förtidspensionering, på villkor att allt företagsmässigt jordbruk
upphör definitivt.

— Startstöd får beviljas producentgrupper eller producentsammanslutningar, på villkor att stödet inte
överstiger 100 000 euro och utbetalas degressivt under en femårsperiod (100 % utbetalning första
året, med en minskning om minst 20 % för varje efterföljande år).

— Stöd till försäkringspremier får inte överskrida 80 % av kostnaden för försäkringspremier, vilka
omfattar förluster som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med
naturkatastrof. Denna andel sänks till 50 % om försäkringen omfattar andra förluster som orsakas av
väderförhållanden eller djur- eller växtsjukdomar.

— Stöd som uppgår till högst 100 % är undantagna från anmälan om de beviljas för och begränsas till
de juridiska och administrativa kostnaderna för sammanläggning av skiften.

— Stöd om högst 100 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod får beviljas för att uppmuntra
produktion och saluföring av kvalitetsprodukter från jordbruket. Stödet får omfatta kostnaderna för
marknadsundersökningar och dyl., för att införa kvalitetssäkringssystem, för att utbilda personal i att
tilllämpa systemen, för avgifter som tas ut av erkända certifieringsorgan för inledande certifiering av
kvalitetssäkringssystem och liknande system samt till kontrollåtgärder som genomförs av tredje
parter.

— Stöd om högst 100 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod får beviljas för
tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn, särskilt till förmån för utbildning av
jordbrukare och jordbruksanställda, för ersättningsservice under jordbrukarens eller den anställdes
frånvaro, för rådgivning när det gäller anordnande och deltagande i tävlingar, utställningar och
mässor.

— Stöd till förmån för animaliesektorn får beviljas upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för
att upprätta och föra stamböcker. Stöd på upp till 70 % av kostnaderna får beviljas för test som utförs
av eller på uppdrag av tredje part. Stöd på upp till 40 % av kostnader får beviljas för investeringar i
avelsanläggningar och för införande av nyskapande avelsteknik eller avelsmetoder på
jordbruksföretagen. Stöd på upp till 100 % får beviljas för kostnader för BSE-test som dock inte får
uppgå till mer än 40 euro per test på nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel.

7.2 Förslag till förordning om stöd av mindre betydelse till jordbruks- och fiskesektorerna

569. Den 23 december godkände kommissionen ett utkast till förordning om stöd av mindre betydelse
till jordbruks- och fiskesektorerna. Genom den kommande förordningen kommer regeln om obligatorisk
förhandsanmälan att hävas under tre år i fråga om statligt stöd på högst 3 000 euro per jordbrukare och
fiskare. För att förekomma stödåtgärder i stor skala måste de medlemsstater som beviljar stöd hålla sig
till ett tak som totalt inte överstiger 0,3 % av deras produktion inom jordbruks- och fiskesektorerna.
KONK. RAPP. 2003
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570. Medlemsstaterna kommer att kunna bevilja stöd som uppfyller alla kriterier i förordningen utan
att kommissionen behöver lämna sitt förhandsgodkännande, men de måste också registrera uppgifter som
visar att man hållit sig inom de båda nivåerna. Utkastet kommer nu att behandlas i överläggningar med
medlemsstaterna och berörda tredje parter. Kommissionen avser att genomföra det i slutet av år 2004. 

7.3 Utvecklingen i fråga om tillämpningen av de nya riktlinjerna 

7.3.1 Säljfrämjande åtgärder och reklam

571. Under 2003 behandlade kommissionen många ärenden om statligt stöd för att främja
försäljningen av och göra reklam för jordbruksprodukter. Bedömningen av sådana åtgärder och fattandet
av beslut om dessa gjorde det möjligt för kommissionen att utveckla en viss praxis vid tilllämpningen av
de nya riktlinjerna för reklam för jordbruksprodukter. Besluten på detta område gjorde det särskilt
möjligt för kommissionen att

a) klargöra vissa begrepp i riktlinjerna, särskilt begreppen säljfrämjande åtgärder och reklam (307),

b) ta ställning till stöd som syftar till flera olika beteckningar som hänvisar till produkters ursprung (308),

c) utarbeta en uttömmande förteckning över stödberättigande kostnader med tanke på stöd till
säljfrämjande åtgärder och reklam (309),

d) precisera begreppet ”kvalitet” (310),

e) ta ställning till hundraprocentig finansiering av stöd till reklam utanför EU (311).

7.3.2 TSE och BSE

572. Sedan riktlinjerna för statligt stöd när det gäller TSE-test, döda djur och slaktavfall trädde i
kraft (312), har flera anmälningar lämnats in som gett kommissionen möjlighet att etablera en viss
beslutspraxis och klargöra sin ståndpunkt på detta område.

573. Under 2003 fastställde kommissionen sin ståndpunkt om tolkningen av vissa punkter i
riktlinjerna i samband med handläggningen av följande ärenden: 

— Stöd N 256/03 Tyskland (Baden-Württemberg) – ersättning till slakterier som destruerar
slaktkroppar smittade av BSE.

— Stöd NN 21/02 (ex N 730/01) Spanien – åtgärder mot BSE.

¥307∂ NN 44/03 (ex N 6/03) och N 389/03 Italien (Toscana) ”Toscana promozione”; N 853/01 Spanien; N 727/02 Spanien
(Madrid); N 829/01 Tyskland (Sachsen); NN 166/02 och N 10/03 Italien (Mantova); N 145/02 Italien (Piemonte); N 434/02
Italien (handelskammaren i Bologna); N 418/01 Italien (Veneto). 

¥308∂ N 525/02 Tyskland ( Baden Württemberg) ”Biolabel B W”.
¥309∂ NN 44/03 (ex N 6/03) Italien (Toscana); NN 150/02 (ex 109/02) Italien (Toscana). 
¥310∂ N 260/A/02 Tyskland (Hessen); stöd 200/03 Tyskland (Niedersachsen); N 368/03 Tyskland (Sachsen); stöd N 442/02

Tyskland (Nordrhein-Westfalen) ”säljfrämjande åtgärder”; N 541/02 Tyskland (Baden-Württemberg); N 716/02 Förenade
kungariket (Wales) ”Stöd för annonser om köttprodukter av hög kvalitet”; N 166/02 Frankrike – reklam för kvalitetsviner. 

¥311∂ N 166/02 Frankrike – reklam för kvalitetsviner; N 658/02 Förenade kungariket – brittiska livsmedel.
¥312∂ Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd när det gäller TSE-test, döda djur och slaktavfall, EGT C 324, 24.12.2002.
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— Stöd N 150/03 Tyskland (Bayern) – stöd till BSE-snabbtester.

— Stöd N 371/03 Tyskland (Sachsen) – kostnader för BSE-test.

— Stöd N 129/03 Spanien (Navarra) – kostnader för BSE-test.

— Stöd N 268/03 Italien (Piemonte) – konsortium för bortskaffande av animaliskt avfall.

— Stöd N 164/03 Sverige – kostnader för TSE- och BSE-tester.

— Stöd NN 48/03 (ex N 157/03) Belgien (Vallonien) – hantering för bortskaffande och destruktion av
kadaver från jordbruksföretag i regionen Vallonien. 

7.3.3 Torka

574. Den torka som drabbade vissa medlemsstater under 2003 tvingade såväl gemenskapen som
medlemsstaterna att vidta brådskande åtgärder för att ersätta de betydande förlusterna inom
jordbrukssektorn. 

575. Förutom att kommissionen antog gemenskapsstödåtgärder bedömde den flera stödordningar (313)
och påminde om sin politik på detta område. 

576. När kommissionen bedömer stödordningar för att ersätta jordbrukare för förluster de åsamkats av
ogynnsamma väderförhållanden tillämpar den punkt 11.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd inom
jordbrukssektorn (314). Enligt punkt 11.3.1 i dessa riktlinjer kan ogynnsamma väderförhållanden såsom
frost, hagel, is, snö, regn eller torka inte i sig betraktas som naturkatastrofer i den mening som avses i
artikel 87.2 b. På grund av de skador sådana händelser kan åsamka jordbruksproduktionen eller
produktionsmedel i jordbruket, har kommissionen godtagit att sådana händelser kan anses motsvara
naturkatastrofer när skadorna når upp till en viss tröskel, som fastställts till 20 % av den normala
produktionen i mindre gynnade områden och till 30 % i andra områden.

7.4 Total arbetsbörda

577. Kommissionen tog emot 268 anmälningar av utkast till åtgärder gällande statligt stöd inom
jordbruket och jordbrukets livsmedelsindustri. Kommissionen inledde också granskningen av
29 stödåtgärder som inte hade anmälts tidigare enligt artikel 88.3 i EG-fördraget. Ingen granskning av
befintliga stödåtgärder enligt artikel 88.1 inleddes eller avslutades. Kommissionen gjorde inga
invändningar mot beviljande av stöd i fråga om 269 åtgärder. Flera av dessa åtgärder godkändes efter det
att de berörda medlemsstaterna antingen ändrat dem eller åtagit sig att ändra dem för att göra dem
förenliga med gemenskapsreglerna för statligt stöd. Kommissionen inledde förfarandet enligt artikel 88.2
i nio ärenden, där åtgärderna i fråga väckte allvarliga tvivel om deras förenlighet med den gemensamma
marknaden. Kommissionen avslutade förfarandet enligt artikel 88.2 i sex ärenden genom att i fyra av
dessa fatta ett slutligt negativt beslut. I samtliga fall där ett negativt beslut fattades och statligt stöd redan
beviljats av den berörda medlemsstaten krävde kommissionen att stödet skulle återbetalas.

¥313∂ Stöd N 436/03 Tyskland – stöd för att ersätta skador på grund av torka. Stöd N 398/03 Österrike – stöd till inköp av foder
och foderersättningsprodukter. Stöd N 661/01 Italien (Sardinien) – ersättning för torka; oliver. Stöd N 353/02 Grekland –
ersättning på grund av ogynnsamma väderförhållanden.

¥314∂ EGT C 28, 1.2.2000, s. 2, se även rättelser: EGT C 232, 12.8.2000, s. 19.
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8. Fiske

8.1 Översikt

578. Fiskesektorn är på grund av sina socioekonomiska särdrag föremål för omfattande offentliga
ingripanden, både på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna.

579. Kommissionen har mot bakgrund av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för
fiske och vattenbruk (315) undersökt om nationella ordningar för statligt stöd till fiskesektorn är förenliga
med gemenskapslagstiftningen. 

580. Kommissionen avser att se över reglerna för beviljande av statligt stöd inom fiskesektorn. I detta
syfte antog kommissionen den 9 juli ett utkast till förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag verksamma inom produktion, förädling och
saluföring av fiskeprodukter. I utkastet till förordning fastställs principen att många statliga stöd till
fiskesektorn inte längre skulle behöva anmälas till kommissionen innan de beviljas, förutsatt att dessa
stöd är förenliga med de regler som föreskrivs i förordningen. 

581. Utkastet till förordningen diskuterades med medlemsstaterna under det möte om statligt stöd
som rådgivande kommittén höll den 22 oktober. Utkastet offentliggjordes i Europeiska unionens
officiella tidning, den 4 november 2003 för samråd (316). Ett andra möte med medlemsstaterna om
utkastet till förordning kommer att anordnas. Därefter antas förordningen slutgiltigt av kommissionen
och träder i kraft före sommaren 2004.

582. Statligt stöd inom fiskesektorn som inte omfattas av gruppundantagsförordningen skall
fortfarande anmälas till kommissionen. Sådant stöd omfattas av de nya riktlinjerna för statligt stöd till
fiskesektorn, som för närvarande håller på att utarbetas och som träder i kraft samtidigt som
gruppundantagsförordningen.

583. Fiskesektorn skulle också omfattas av kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna
87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskesektorn. Ett utkast till den
förordningen antogs av kommissionen den 10 december. I förordningen föreskrivs att stöd på mindre än
3 000 euro får beviljas ett företag under en period på tre år utan att det behöver anmälas till
kommissionen, förutsatt att beloppet för sådant stöd inte överstiger 0,3 % av produktionen inom
fiskesektorn i den berörda medlemsstaten. Utkastet till förordning kommer att diskuteras av
medlemsstaterna under 2004 och förordningen bör träda i kraft i början av 2005.

8.2 Ärenden

584. Genom två negativa beslut som fattades den 3 juni avslutade kommissionen granskningen av två
brittiska stödordningar där fullmäktige i Orkney i norra Skottland i det ena ärendet och ett företag som
kontrollerades av fullmäktige i Shetland i det andra ärendet köpte fiskekvoter som därefter hyrdes ut till
fiskare bosatta i dessa kommuner. 

585. Kommissionen underrättades om dessa stödordningar genom en skrivelse från en ledamot av
Europaparlamentet som valts in i en valkrets i en annan del av Förenade kungariket.

¥315∂ EGT C 19, 20.1.2001, s. 7.
¥316∂ EUT C 265, 4.11.2003, s. 17.
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586. Efter en ingående granskning av ordningarna i fråga konstaterade kommissionen att de fyra
kriterierna för förekomsten av statligt stöd uppfylldes: beviljande av en fördel till stödmottagarna, dvs.
fiskarna, förekomsten av statliga medel, snedvridning eller risk för snedvridning av konkurrensen och
påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. 

587. Kommissionen krävde dock inte att stödet skulle återbetalas. Den ansåg att de medel som använts
i stödordningarna hade samma ursprung som medel som kommissionen betraktat som privata medel i
samband med strukturfonder. Även om det inte nödvändigtvis finns en koppling mellan gemenskapens
strukturfonder och statligt stöd, kan dessa fullmäktige ha berättigade förväntningar på att medlen i fråga
också kunde betraktas som privata medel på området för statligt stöd.

D — Förfaranden

1. Befintligt stöd i de nya medlemsstaterna

588. Enligt anslutningsfördraget skall följande stödåtgärder anses utgöra statligt stöd i den mening
som avses i artikel 88.1 i EG-fördraget fr.o.m. dagen för anslutningen:

a) Stödåtgärder som trätt i kraft före den 10 december 1994.

b) Stödåtgärder som förtecknas i en bilaga till anslutningsfördraget (den s.k. fördragsförteckningen).

c) Stödåtgärder som före anslutningsdagen prövats av kontrollmyndigheten för statligt stöd i den nya
medlemsstaten och konstaterats förenliga med EG:s regelverk och som kommissionen inte invänt
mot på grund av allvarliga tvivel om huruvida åtgärden är förenlig med den gemensamma
marknaden (det s.k. interimsförfarandet).

589. Alla åtgärder som utgör statligt stöd och inte uppfyller de villkor som anges ovan skall betraktas
som nytt stöd vid anslutningen och omfattas av artikel 88.3 i EG-fördraget.

590. Under 2003 lämnade de nya medlemsstaterna in 171 åtgärder till kommissionen enligt
interimsförfarandet. Det föreslogs att 76 av dessa åtgärder skulle anses utgöra befintligt stöd. De övriga
95 åtgärderna håller fortfarande på att undersökas. Inom ramen för interimsförfarandet betonar
kommissionen att förenligheten med den gemensamma marknaden måste bedömas ingående i fråga om
de stödåtgärder som är mest komplicerade, mest omfattande och troligen också mest och längst påverkar
konkurrensen efter anslutningen. Det är t.ex. fråga om stödärenden inom banksektorn i Tjeckien och
Ungern samt ärenden som gäller icke-återvinningsbara kostnader inom energisektorn i Polen. Det är
första gången interimsförfarandet har tilllämpats på anslutande länder. I tidigare anslutningsomgångar
ansågs alla åtgärder som genomfördes av anslutande länder före själva anslutningsdagen utgöra befintligt
stöd och de prövades inte av kommissionen.

1.1 Icke-återvinningsbara kostnader, Polen

591. Under 1990-talet undertecknade flera polska elproducenter långfristiga inköpsavtal med den
statliga elnätsoperatören i Polen. Enligt avtalen förband sig nätoperatören att köpa el som produceras
av dessa producenter till ett fast pris under en mycket lång tid. Den polska regeringen planerar att häva
dessa avtal genom lag och bevilja stöd för att kompensera elproducenterna för de förluster de åsamkas
till följd av att avtalen sägs upp. Polen har anmält denna kompensationsplan enligt interimsförfarandet.
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Kommissionen håller på att undersöka planen mot bakgrund av den metod den har utarbetat och
tillämpat tidigare på nuvarande medlemsstater för att bedöma statligt stöd som beviljats elproducenter
för att täcka icke-återvinningsbara kostnader som avregleringen av elsektorn inom gemenskapen
åsamkat dem.

1.2 Tjeckiska banker

592. Under perioden 1994–1998 led hela banksektorn i Tjeckien av ekonomiska svårigheter, och
tjeckiska staten vidtog flera stödåtgärder för att säkerställa undsättning och omstrukturering av flera
banker och en senare privatisering av dessa. Mot denna bakgrund åtog sig de tjeckiska
myndigheterna att genom interimsförfarandet underrätta kommissionen om alla åtgärder till förmån
för banksektorn.

593. Den 16 december antog kommissionen det första beslutet om omstrukturering av de tjeckiska
bankerna. I sitt första beslut enligt interimsförfarandet konstaterade kommissionen att ingen av
åtgärderna till förmån för Komercni banka a.s. (KB) som de tjeckiska myndigheterna anmälde är
tillämpliga efter anslutningen.

594. Därför behövde kommissionen inte pröva åtgärdernas förenlighet med den gemensamma
marknaden mot bakgrund av bilaga IV.3 till anslutningsakten.

2. Återkrav av stöd

595. I samband med sin omorganisation inrättade GD Konkurrens i juni en ny enhet inom direktorat H
för statligt stöd. Enhet H 4 ansvarar särskilt för att säkra verkställandet av beslut om statligt stöd. Mario
Monti har flera gånger förklarat att verkställandet av beslut om statligt stöd, särskilt beslut om
återbetalning, utgör en av prioriteringarna för hans politik på området statligt stöd. Det faktum att
kommissionens beslut inte verkställs av kommissionen, utan av medlemsstaterna enligt deras nationella
förfaranden, utgör en svag länk i verkställandesystemet. De erfarenheter som gjorts på senare år tyder på
att medlemsstaterna inte alltid ger tillräckligt hög prioritet åt verkställandet av kommissionens
återbetalningsbeslut. Detta kan bero på en naturlig intressekonflikt eftersom medlemsstaterna samtidigt
är både den instans som ger stöd och den instans som återkräver det. Särskilda problem uppstår i ärenden
där mottagaren har gått i konkurs (vilket gäller en tredjedel av alla återbetalningsärenden). I sådana fall
sker återbetalningen enligt nationella insolvensförfaranden eftersom det inte finns någon harmoniserad
insolvenslag på EU-nivå. För att göra det möjligt att börja om på nytt tenderar nationella konkurslagar att
skydda det insolventa företagets ekonomiska verksamhet mot dess fordringshavare, inbegripet mot
återkrav av statligt stöd.

596. Den nya enheten H 4 har tre huvuduppgifter. Den första och viktigaste prioriteringen är att se
till att återbetalningsbeslut verkligen verkställs. För det andra ansvarar enheten för att säkra en mer
samstämmig övervakning och kontroll av medlemsstaternas verkställande av andra beslut om statligt
stöd (särskilt men inte enbart villkorade beslut) och tillämpningen av förordningarna om
gruppundantag. Det tredje ansvarsområdet täcker en rad övergripande uppgifter. Dessa inbegriper att
utveckla verkställandepolicyn genom att utforma en övergripande och effektiv verkställandestrategi.
Enhet H 4 utarbetar effektiva metoder och (rättsliga) instrument för ett mer omedelbart och noggrant
verkställande. Samtidigt ger enheten råd och stöd i verkställandefrågor till nationella myndigheter,
domare, jurister och företag.
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597. Kommissionen bedömde ett stöd till minskade utsläpp av växthusgaser med hjälp av alternativa
energikällor och energibesparingar (317) i Lazio (Italien). Ärendet avsåg två projekt som syftade till att
utveckla a) produktion och användning av alternativa energikällor (vindkraft) och b) energibesparingar
(genom kombinerad el- och värmeproduktion samt fjärrvärme). Kommissionen konstaterade att bägge
projekten utgjorde förenligt stöd eftersom de stämmer överens med relevanta bestämmelser i
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön, särskilt punkterna 30 (stödnivå för
energibesparingar), 32 (stödnivå för förnybara energikällor), 36 (stödberättigande investeringar) och 37
(stödberättigande kostnader). 

598. Den 3 maj inledde kommissionen ändå det formella granskningsförfarandet i fråga om det första
projektet (TLR/ACEA SpA) utifrån rättspraxis från Deggendorf-målet. Stödmottagaren, ACEA SpA, hör
till de ”aziende municipalizzate” (kommunala företag) som avsågs i kommissionens beslut av den
5 juni 2002 om statligt stöd i form av de skattebefrielser och lån med reducerade räntesatser som Italien
beviljat till förmån för allmännyttiga företag med statligt majoritetsaktieinnehav (C 27/99, tidigare NN
69/98) (318). I artikel 3 i kommissionens beslut anges att Italien skall vidta alla åtgärder som är
nödvändiga för att från stödmottagarna återkräva det stöd som olagligen beviljats. ACEA SpA har ännu
inte återbetalat det stöd som beviljats enligt ärende C 27/99. Det nya stöd som ACEA SpA beviljats
omfattas därför av rättspraxis från Deggendorf-målet (319).

599. Den 9 juli 1992 undertecknade den regionala myndigheten i Biscaya och P&O Ferries ett avtal
om inrättande av en färjelinje mellan Bilbao och Portsmouth. I avtalet anges att myndigheterna skall
köpa resekuponger som skall användas på linjen Bilbao-Portsmouth. Kommissionen inledde ett formellt
granskningsförfarande av detta avtal. Under förfarandet föreslog P&O Ferries ändringar av det
ursprungliga avtalet och att det skulle ersättas med ett nytt. Kommissionen ansåg att det nya avtalet inte
utgjorde statligt stöd och beslutade att avsluta förfarandet. Genom ett nytt beslut av den
29 november 2000 (320) om den stödordning som tillämpas av Spanien till förmån för rederiet Ferries
Golfo de Vizcaya (321) avslutade kommissionen förfarandet genom att förklara att det aktuella stödet inte
var förenligt med den gemensamma marknaden och ålade Spanien att återkräva det. 

600. Enligt beslutet eftersträvade områdesförvaltningen för Biscaya, genom att köpa resekuponger, för
det första att subventionera resor för pensionärer som bor i Biscaya inom ramen för ett program med
skräddarsydda paketresor, kallat Adineko. För det andra eftersträvade områdesförvaltningen att
underlätta tillträdet till transporter för människor och institutioner i Biscaya med behov av särskilda
researrangemang.

601. Domstolen konstaterade i detta läge att det stöd som införts genom det nya avtalet inte beviljats i
enlighet med det förfarande som anges i artikel 88.3 i EG-fördraget och att det därför var olagligt. Den
konstaterade också att det utifrån det bestridna beslutet var uppenbart att det ursprungliga avtalet och det
nya avtalet utgjorde ett enda stöd som genomförts 1992 på grundval av det ursprungliga avtalet utan att
föranmälas till kommissionen. 

¥317∂ C 35/03 (ex N 90/02).
¥318∂ C 27/99, ex NN 69/98, Beslut 2003/193/EG, EUT L 77, 24.3.2003, s. 21.
¥319∂ EG-domstolens dom av den 15 maj 1997 i mål C-355/95 P, REG 1997, s. I-2549.
¥320∂ Beslut 2001/247/EG.
¥321∂ EGT L 89, 29.3.2001, s. 28.
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602. I sin bedömning av stödet noterade kommissionen att det antal kuponger som
områdesförvaltningen köpte inte fastställdes utifrån dess faktiska behov att uppnå programmets mål.
Kommissionen konstaterade också att det nya avtalet innehöll flera bestämmelser som ett normalt
affärsavtal om köp av resekuponger inte skulle inbegripa. Kommissionen konstaterade därför att
transaktionen utgjorde ett stöd till rederiet. 

603. Områdesförvaltningen hävdade att kommissionen borde ha undantagit stödet enligt det undantag
som anges i artikel 87.2 a i EG-fördraget eftersom de kuponger som köptes delades ut inom ramen för
sociala program som administreras av områdesförvaltningen och stödet därför gynnade enskilda
konsumenter. Domstolen uppgav att man för att avgöra huruvida ett stöd ges utan diskriminering med
avseende på varornas ursprung måste slå fast huruvida konsumenterna gynnas av det aktuella stödet,
oavsett vilken ekonomisk aktör som tillhandahåller produkten eller tjänsten, förutsatt att denne kan
tillgodose det sociala mål som den berörda medlemsstaten eftersträvar. Enligt det nya avtalet får P&O
Ferries ett årligt belopp som fastställs i förväg oavsett det antal resekuponger som faktiskt används av
slutkonsumenterna. Avtalet att köpa resekuponger ingicks dessutom enbart mellan områdesförvaltningen
och P&O Ferries. Det är odiskutabelt att det i det nya avtalet inte anges att de resekuponger som
distribueras av P&O Ferries får användas hos andra företag som kan uppnå det sociala mål som
områdesförvaltningen eftersträvar.

604. I avsaknad av några bevis för att slutkonsumenterna också kan åtnjuta stödet genom att köpa
tjänster av andra företag som kan uppnå det sociala mål som områdesförvaltningen eftersträvar,
konstaterade rätten att kommissionen gjorde rätt i att konstatera att stödet inte hade beviljats till enskilda
konsumenter utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, och att de villkor som anges i
artikel 87.2 a i EG-fördraget därför inte var uppfyllda. Spanien hävdade också att även om det aktuella
stödet skulle klassificeras som olagligt stöd, så ger de exceptionella omständigheterna i fallet upphov till
berättigade förväntningar som hindrar ett återkrav i enlighet med slutmeningen i artikel 14.1 i förordning
(EG) nr 659/1999.

605. Domstolen anförde följande motiv för att avslå talan: På området statligt stöd ligger det i
allmänhetens intresse att förebygga att marknaden störs till följd av statligt stöd som snedvrider
konkurrensen, ett faktum som enligt rättspraxis kräver att olagligt stöd återbetalas för att återställa den
situation som rådde innan stödet beviljades. Det kan visserligen inte uteslutas att en mottagare av ett
olagligt stöd kan åberopa exceptionella omständigheter som medför att han har berättigade förväntningar
på att stödet är lagenligt och av detta skäl kan motsätta sig att återbetala det (322). Å andra sidan kan inte
en medlemsstat, vars myndigheter har beviljat ett stöd i strid med procedurreglerna i artikel 88 – i syfte
att undandra sig skyldigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa ett beslut av kommissionen,
genom vilket staten åläggs att återkräva stödet – åberopa att stödmottagarna hade berättigade
förväntningar. Det är sålunda inte den berörda medlemsstaten, utan stödmottagaren som skall åberopa de
exceptionella omständigheter som innebär att denne har berättigade förväntningar, och att det olagliga
stödet därmed inte skall återkrävas. Det faktum att kommissionen ursprungligen antog ett positivt beslut
där den godkände det aktuella stödet kan i detta avseende inte anses ha gett P&O Ferries berättigade
förväntningar eftersom beslutet överklagades till gemenskapens domare inom fastställd tidsfrist, vilka i
sin tur upphävde beslutet. Mot denna bakgrund kan P&O Ferries under rådande omständigheter inte ha
haft några berättigade förväntningar.

¥322∂ Mål C-5/89, kommissionen mot Tyskland, REG 1990, s. I-3437, punkt 16.
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3. Underlåtenhet att verkställa beslut

606. Den 13 november 2002 hade kommissionen beslutat (323) att godkänna ett undsättningsstöd på
450 miljoner euro till Bull under första halvåret 2002 (324). Detta positiva beslut inbegrep det uttryckliga
villkoret att Bull skulle återbetala stödet före den 17 juni 2003. Genom beslutet avslutades det
granskningsförfarande som inletts genom beslutet av den 9 april 2002. Det slutliga beslutet grundade sig
på att stödet stämde överens med villkoren i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter. Kommissionen hade under sin undersökning bekräftat att stödet
verkligen utgjorde ett undsättningsstöd och inte användes för att omstrukturera Bull. 

607. Enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter
skall undsättningsstöd emellertid betalas tillbaka inom 12 månader efter den sista utbetalningen.
Eftersom detta villkor inte kunde bekräftas när beslutet fattades villkorade kommissionen sitt
godkännande med att Frankrike skulle inkomma med bevis för att stödet har återbetalats den
17 juni 2003. Kommissionen konstaterade att Frankrike inte tänkte återkräva det stöd landet beviljat Bull
inom fastställda tidsfrister. Av denna anledning ansåg kommissionen att Frankrike uppenbart inte hade
uppfyllt sina förpliktelser. Den beslutade följaktligen att dra Frankrike inför EG-domstolen, vilket den
enligt EG-fördraget har rätt till när en medlemsstat inte inom fastställd tidsfrist rättar sig efter ett slutligt
beslut om statligt stöd. 

4. EG-domstolens och förstainstansrättens domar

608. Den 6 mars avkunnade förstainstansrätten sin dom i målet WestLB (325) om överföringen
av Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA) till WestLB och inslaget av statligt stöd i denna transaktion.
WestLB är den största tyska ”Landesbank” (ett offentligrättsligt kreditinstitut) och ägs av delstaten
Nordrhein-Westfalen (cirka 43 %) samt två andra offentliga organ och två sammanslutningar av
sparbanker. I december 1991 överförde delstaten WfA, ett av delstaten helägt offentligt kreditinstitut som
beviljar lån till bostadsbyggande, som eget kapital till WestLB. Även om WfA:s likvida tillgångar
fortfarande var reserverade för institutets offentliga uppgifter, ökade dess tillgångar WestLB:s eget
kapital vilket gjorde det möjligt för banken att öka sin affärsverksamhet. Detta var särskilt viktigt med
tanke på de striktare kapitalkrav som infördes i gemenskapens lagstiftning (direktiven om
kapitaltäckningsgrad och eget kapital) den 30 juni 1993. Överföringen åtföljdes inte av en motsvarande
ökning av delstatens aktieinnehav i WestLB. För sitt kapitaltillskott fick delstaten från januari 1992
emellertid en årlig ersättning på 0,6 % efter skatt.

609. Bundesverband deutscher Banken, en sammanslutning av privata banker i Tyskland, inkom med
ett klagomål där man hävdade att överföringen inbegrep ett olagligt statligt stöd till följd av en otillräcklig
ersättning för det kapital som delstaten skjutit till. Efter en grundlig undersökning av ärendet beslutade
kommissionen den 8 juli 1999 att den ersättning som delstaten fick inte stämde överens med principen
om en privat investerare i en marknadsekonomi och att WestLB därför åtnjöt ett olagligt statligt stöd som
inte var förenligt med den gemensamma marknaden. Kommissionen drog slutsatsen att en rimlig
marknadsmässig ersättning för de tillgångar som överförts till WestLB skulle uppgå till 9,3 % per år efter
skatt. Denna siffra grundade kommissionen på 12 % i grundavkastning (en genomsnittlig avkastning på
investeringar i eget kapital inom banksektorn vid tidpunkten för investeringen) plus ett påslag på

¥323∂ EUT L 209, 19.8.2003.
¥324∂ C 29/02.
¥325∂ T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale mot kommissionen den 6 mars 2003.
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1,5 procentenheter för transaktionens särskilda karaktär minus 4,2 procentenheter på grund av de
överförda tillgångarnas bristande likviditet.

610. Även om förstainstansrätten ogiltigförklarade kommissionens beslut med hänvisning till
bristande motiv bakom beräkningen av stödbeloppet på cirka 808 miljoner euro, bekräftade och
klargjorde domen viktiga policyfrågor som kommissionen tillämpar på området kontroll av statligt stöd,
särskilt tillämpningen av principen om en privat investerare i en marknadsekonomi på företag som inte
befinner sig i svårigheter. Rätten avfärdade sökandenas påstående att kommissionen rättsstridigt har
utvidgat begreppet statligt stöd. Den bekräftade att statligt stöd ges när den avkastning som staten begär
för en sådan investering understiger den avkastning som en privat investerare i en marknadsekonomi
skulle begära för en liknande investering. Förstainstansrätten ansåg också att kommissionen hade rätt i att
beakta den genomsnittliga avkastningen på investeringar inom den aktuella sektorn för att avgöra en
rimlig avkastning.

611. I de förenade målen Van Calster och Cleeren (326) tog förstainstansrätten ställning till en belgisk
lag (327) om djurhälsa, genom vilken man inrättat en ordning för finansiering av stöd för att bekämpa
djursjukdomar och förbättra hygienen, hälsan och kvaliteten för djur och animaliska produkter, och dess
inslag av statligt stöd. Lagens syfte var att bekämpa djursjukdomar i syfte att främja folkhälsan och
djurhållarnas ekonomiska situation. Enligt lagen var kötthandlarna Eugene Van Calster, Felix Cleeren
och Openbaar Slachthuis tvungna att betala avgifter till 1987 års fond. De tvister som förstainstansrätten
hade att ta ställning till handlade om att sökandena försökte få en del av avgifterna återbetalda med
hänvisning till att de togs ut i strid mot gemenskapens lagstiftning. 

612. Eugene Van Calster, Felix Cleeren och Openbaar Slachthuis ansåg att den regel som har till syfte
att förhindra att medlemsstaterna lockas att åsidosätta artikel 88.3 i fördraget och som följer av samma
dom även är tillämplig på stöd med retroaktiv verkan, dvs. stöd som en medlemsstat vill bevilja för en
period innan stödet anmäldes.

613. Förstainstansrätten besvarade först frågan huruvida skyldigheten att anmäla statligt stöd enligt
artikel 88.3 i fördraget, och konsekvenserna av att denna skyldighet eventuellt åsidosätts, även gäller
metoden för att finansiera ett sådant stöd. Denna fråga ställs avseende en stödåtgärd varigenom det
föreskrivs ett avgiftssystem som utgör en del av stödåtgärden och som särskilt och uteslutande är avsett
att finansiera stödet. Domstolen har redan slagit fast att det enligt artikel 87 i fördraget inte är tillåtet för
kommissionen att skilja mellan stödet i sig och dess finansieringsmetod, och bortse från den sistnämnda,
om metoden i kombination med det egentliga stödet medför att den sammantagna åtgärden blir oförenlig
med den gemensamma marknaden (328).

614. Följaktligen kan metoden för att finansiera ett stöd medföra att hela stödordningen är oförenlig
med den gemensamma marknaden. Därför kan prövningen av en stödåtgärd inte ske utan att
verkningarna av dess finansieringsmetod beaktas. I ett sådant fall skall anmälan av stödåtgärden enligt
artikel 88.3 i fördraget även omfatta dess finansieringsmetod, så att kommissionen kan göra sin prövning
på grundval av fullständiga uppgifter. I annat fall kan det inte uteslutas att en stödåtgärd förklaras vara
förenlig med den gemensamma marknaden som inte skulle ha kunnat förklaras vara förenlig om
kommissionen hade haft kännedom om finansieringsmetoden. Eftersom anmälningsskyldigheten även
omfattar stödets finansieringsmetod skall konsekvenserna av att de nationella myndigheterna har

¥326∂ Förenade målen C-261/01 och C-262/01 (belgiska staten mot Eugène van Calster och Felix Cleeren och Openbaar
Slachthuis NV).

¥327∂ Moniteur belge av den 17 april 1987.
¥328∂ Mål 47/69, Frankrike mot kommissionen, REG 1970, s. 487, punkt 4.
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åsidosatt artikel 88.3 sista meningen i fördraget även gälla denna aspekt av stödåtgärden. Medlemsstaten
skall i princip återbetala avgifter som har tagits ut i strid med gemenskapsrätten.

615. 1998 års lag anmäldes till kommissionen och förklarades vara förenlig med den gemensamma
marknaden genom 1996 års beslut. Både själva stödet och de avgifter som tagits ut för att finansiera detta
är således lagenliga till den del de avser tiden fr.o.m. den dag som beslutet fattades, dvs. den
9 augusti 1996. Genom 1998 års lag tas dock avgifter ut med retroaktiv verkan från den 1 januari 1988.
En del av de avgifter som föreskrivs i 1998 års lag tas således ut med avseende på en period som föregick
1996 års beslut. I den mån som man genom 1998 års lag har tagit ut avgifter med retroaktiv verkan är
lagen följaktligen rättsstridig eftersom kravet att anmälan skall ske innan stödprogrammet genomförs inte
har iakttagits. Avgifterna har således tagits ut i strid med artikel 88.3 sista meningen i fördraget.

616. EG-domstolen ansåg också att kommissionen inte kan kräva återbetalning av statligt stöd som
betalats ut före dess beslut bara på den grunden att stödet inte anmäldes i enlighet med fördraget. EG-
domstolen ansåg dock att nationella domstolar har befogenhet att göra detta. Nationella domstolar måste
”dra alla konsekvenserna av detta i enlighet med nationell rätt, både vad gäller giltigheten av de rättsakter
genom vilka stödåtgärderna i fråga genomförs och vad gäller återbetalning av det stöd som
beviljats” (329).

617. I sin dom av den 20 november (330) i målet Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie mot SA GEMO bekräftade EG-domstolen den ståndpunkt kommissionen gett uttryck för i
ett pågående formellt granskningsförfarande (331). Kommissionens ståndpunkt var att den offentliga
”konverteringstjänsten” för gratis bortskaffande av avlivade eller självdöda djur i Frankrike är ett
statligt stöd till jordbrukare och slakterier. EG-domstolen bekräftade också att om en offentlig tjänst
tillhandahålls företag utan avgift, resulterar det i statligt stöd till de företagen, om a) staten bär
kostnaderna för den tjänsten, b) företagen befrias från kostnader de normalt skulle åsamkas som en del
av sin verksamhet och c) tjänsten tillhandahålls utvalda företag.

618. I sin dom av den 22 maj i Freskot-målet (332) måste EG-domstolen bedöma om en skatteliknande
avgift som enbart togs ut för inhemska produkter i sig var oförenlig med en gemensam organisation av
marknaden. Avgiften togs ut på grundval av omsättningen för jordbruksprodukter. Intäkterna av avgiften
användes för att finansiera ett försäkringssystem (som sköttes av ELGA) för grekiska jordbrukare. EG-
domstolen konstaterade att även om avgiften bara omfattar inhemska produkter och det inte förekommer
någon diskriminering mellan inhemska produkter som förädlas och saluförs i hemlandet och sådana som
exporteras till andra medlemsstater, kan en skatteliknande avgift strida mot en gemensam organisation av
marknaden, om den påverkar handeln. EG-domstolen identifierade flera faktorer för att fastställa om en
sådan påverkan föreligger: avgiftens storlek (en hög avgift påverkar mer än en låg), varaktigheten (en
bestående avgift påverkar mer än en kortvarig), mottagare och ersättning (om intäkterna av avgiften går
tillbaka till de producenter som betalar den, minskar de eventuella effekterna eller försvinner helt.

¥329∂ Se punkt 64 i domen.
¥330∂ Mål C-126/01.
¥331∂ C 49/02.
¥332∂ Mål C-355/00.
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E — Statistik       

Diagram 6 — Antalet registrerade fall (i andra sektorer än jordbruk, fiske,  
transport och kolindustri) mellan 1998 och 2003
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Diagram 7 — Antalet beslut fattade av kommissionen  
(i andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och kolindustri) mellan 1998 och 2003 
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IV — TJÄNSTER I ALLMÄNHETENS INTRESSE

1. Den senaste utvecklingen

Allmänna principer

619. Det är viktigt att specificera under vilka förutsättningar som medlemsstaterna får bevilja
ekonomiskt stöd till företag som anförtrotts uppgiften att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse och särskilt kopplingen mellan denna finansiering och EU:s regler för statligt stöd. För att öka
förutsägbarheten och klarheten om rättsläget för medlemsstaterna föreslog kommissionen i sin rapport
till Europeiska rådets möte i Laeken den 14–15 december 2001 en tvåstegsstrategi: 

— Som ett första steg skulle en gemenskapsram utarbetas för statligt stöd i form av ersättning för
offentliga tjänster.

— I ett andra steg skulle, i den utsträckning som detta motiveras av erfarenheterna från tilllämpningen
av ramen, en gruppundantagsförordning utarbetas vars räckvidd sedan noggrant skulle avgränsas. 

620. Detta arbete försenades på grund av osäkerhet kring den rättsliga statusen i fråga om ersättningar
för offentliga tjänster. Härvidlag klargör domen från EG-domstolen av den 24 juli i målet Altmark (333)
formerna för tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på offentlig finansiering av företag
som anförtrotts uppgiften att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Altmark-målet

621. Det mål som utmynnade i denna dom avsåg villkoren för tillstånd till persontransport per buss i
linjetrafik i det tyska landsbygdsdistriktet Stendal samt de offentliga stöden för denna trafik.
Trafiktillstånd hade av tyska myndigheter år 1990 beviljats företaget Altmark Trans och detta förlängdes
två gånger, först 1994 och sedan 1996. Dessa tillstånd medför vissa skyldigheter för företaget, särskilt när
det gäller de av myndigheterna fastställda avgifterna och tidtabellerna. Som motprestation kan
ekonomisk ersättning beviljas för att kompensera underskott i verksamheten.

622. Ett konkurrerande företag vars ansökningar om tillstånd avslagits av de tyska myndigheterna
väckte talan inför tyska domstolar eftersom det menade att Altmark inte uppfyllt de villkor som anges i
det tyska regelverket. Företaget hävdade främst att Altmark inte var ett ekonomiskt sunt företag eftersom
det var oförmöget att överleva utan stöd. Domstolen godkände detta argument och upphävde de tillstånd
som beviljats Altmark. För att artikel 87.1 i EG-fördraget skall vara tilllämplig måste det påvisas att
företaget i fråga åtnjuter en fördel som det inte skulle ha åtnjutit under normala marknadsförutsättningar.
Kommissionen har vanligen menat att detta kriterium inte uppfylls när ersättningar betalas ut för
offentliga tjänster om dessa utgör kompensation för en speciell skyldighet som införts av staten.

623. Mot bakgrund av ett överklagande som inlämnats av Altmark tog EG-domstolen upp ärendet
efter en begäran om ett förhandsavgörande. I sitt beslut bekräftar EG-domstolen ersättningsmetoden,
men begränsar strikt de förutsättningar enligt vilka medlemsstaterna får bevilja ersättning som inte skall
betraktas som statligt stöd. 

¥333∂ Mål C-280/00.
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624. EG-domstolen pekar för det första på att beviljandet av en fördel är en nödvändig förutsättning för att
en åtgärd skall utgöra statligt stöd. I överensstämmelse med sin tidigare dom i målen ADBHU och Ferring
drog EG-domstolen slutsatsen att ”en statlig åtgärd inte omfattas av artikel 87.1 i fördraget i den mån som
åtgärden skall anses utgöra ersättning som motsvarar ett vederlag för tjänster som det mottagande
företaget har tillhandahållit för att fullgöra skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster, när åtgärden i
själva verket inte innebär att dessa företag gynnas ekonomiskt och således inte har som verkan att dessa
företag får en mer fördelaktig konkurrensställning än konkurrerande företag”. 

625. Domstolen anmärker dock att fyra villkor måste vara uppfyllda för att finansieringen inte skall
betraktas som stöd:

— Det mottagande företaget skall faktiskt ha ålagts skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster, och dessa skyldigheter skall vara klart definierade. 

— De kriterier på grundval av vilka ersättningen beräknas skall vara fastställda i förväg på ett objektivt
och öppet sätt, på så sätt att det kan undvikas att ersättningen medför att det mottagande företaget
gynnas ekonomiskt i förhållande till konkurrerande företag. 

— Ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de kostnader som har
uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med hänsyn
tagen till de intäkter som därvid har erhållits och till en rimlig vinst. 

— När det företag som ges ansvaret för att tillhandahålla de allmännyttiga tjänsterna i ett konkret fall
inte har valts ut efter ett offentligt upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den
anbudsgivare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden för det allmänna, skall
storleken av den nödvändiga ersättningen fastställas på grundval av en undersökning av de kostnader
som ett genomsnittligt och välskött företag som är utrustat med transportmedel som är lämpliga för
att fullgöra den allmänna trafikplikt som ålagts det skulle ha åsamkats vid fullgörandet av
trafikplikten, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid skulle ha erhållits och till en rimlig vinst
på grund av fullgörandet av trafikplikten. 

626. När dessa villkor uppfylls utgör ersättningen inte statligt stöd och någon förhandsanmälan
behövs inte. 

627. Domstolen bekräftar sålunda i många avseenden den inställning som traditionellt förordats av
kommissionen. När det gäller begreppet tjänster av allmänt intresse kan ersättning för offentliga tjänster
bara utgå till företag som faktiskt anförtrotts uppgiften att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse. Även om medlemsstaterna har ett avsevärt bedömningsutrymme på detta område måste
kommissionen ändå se till att det sker på ett oklanderligt sätt. Det är inte motiverat att bevilja offentligt
stöd till företag som handhar verksamheter som uppenbarligen saknar målsättning av allmänt intresse. På
samma sätt är det absolut nödvändigt att tydligt definiera de skyldigheter som åläggs ett företag som
anförtrotts uppgiften att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. En rättsakt som
specificerar 1) de skyldigheter som skall uppfyllas av företaget och 2) de skyldigheter som skall uppfyllas
av staten, bl.a. i förhållande till ekonomisk ersättning, är en nödvändig förutsättning för att skapa insyn i
fråga om finansieringen av offentliga tjänster. 

628. Formerna för hur man skall fastställa och beräkna den ekonomiska ersättningen utgör de
viktigaste aspekterna. Kravet på att de kriterier på vars grund ersättningen beräknas skall fastställas på
förhand följer logiskt av ”kontraktsrelationen” mellan staten och det företag som anförtrotts uppgiften att
tillhandahålla en av de aktuella tjänsterna. Om en medlemsstat ersätter rörelseunderskott utan att
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kriterierna för en sådan ersättning har fastställs på förhand utgör detta statligt stöd. De krav som
domstolen infört gäller inte storleken på ersättningen, utan endast de kriterier på vars grund den har
beräknats. Begreppet ”kriterium” är inte närmare definierat i beslutet. Detta kriterium som fastlagts av
domstolen stämmer även överens med kommissionens beslutspraxis. Företag som anförtrotts uppgiften
att tillhandahålla de aktuella tjänsterna måste ha nödvändiga resurser för att driva verksamheten, men den
statliga ersättningen får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Domstolen bekräftar även att företagen i
fråga givetvis har rätt till rimliga vinster. 

629. Domen medför vissa förändringar av det sätt på vilket ersättningen beräknas. När det företag som
skall anförtros uppgiften att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse valts ut ”efter ett
offentligt upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare som kan tillhandahålla
dessa tjänster till den lägsta kostnaden för det allmänna” utgör ersättningen i fråga, enligt domstolen, inte
statligt stöd. 

Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse

630. Europeiska rådet och Europaparlamentet begärde att kommissionen skulle utreda huruvida det
var önskvärt med ett ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse. 

631. Sådana tjänster i allmänhetens intresse skiljer sig i stor utsträckning från en medlemsstat till en
annan och omfattar en mängd verksamheter, i hög grad beroende på de val som görs av varje
medlemsstat. Europeiska unionen respekterar denna mångfald och den viktiga roll som spelas av
nationella, regionala eller lokala myndigheter. Innan kommissionen undersöker huruvida ett ramdirektiv
är önskvärt eller ej anser den det vara lämpligt att hålla vittomfattande diskussioner om vilken ställning
som tjänster av allmänt intresse har i Europa. 

632. Den grönbok som antogs av kommissionen i maj behandlade fyra huvudämnen: 

— Omfattningen av eventuella gemenskapsåtgärder som till fullo respekterar subsidiaritetsprincipen i
sitt förverkligande av fördraget.

— De principer som skulle kunna ingå i ett eventuellt ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse,
eller i ett annat allmänt instrument, samt ett sådant instruments mervärde. 

— Definitionen av goda styrelseformer inom området organisation, reglering, finansiering och
utvärdering av tjänster i allmänhetens intresse för att säkra en större konkurrenskraft hos ekonomin
samt effektiv och rättvis tillgång för alla till tjänster av hög kvalitet som tillfredsställer deras behov. 

— Eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka klarheten om rättsläget och skapa en logisk
och harmonisk koppling mellan målet att upprätthålla högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse
och en sträng tillämpning av konkurrens- och inremarknadsreglerna. 

633. Grönboken har gett upphov till en mängd reaktioner från Europaparlamentet, medlemsstaterna
och det civila samhället. I ljuset av dessa reaktioner kommer kommissionen år 2004 att besluta vad för
slags uppföljning som krävs.
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2. Ärenden om statligt stöd

Energi

634. Den 18 december gav kommissionen, i en första tillämpning av rättspraxis från Altmark-målet,
tillstånd till en åtgärd för att främja investeringar i nya kraftverk på Irland som skall säkra
eltillförseln (334).

635. I sitt beslut tillämpade kommissionen de kriterier som fastställts av EG-domstolen och kom till
slutsatsen att de åtgärder som anmälts av de irländska myndigheterna den 8 oktober inte innehöll några
inslag av statligt stöd. Efter att ha konstaterat att bristande elproduktionskapacitet kan uppstå på den
nationella marknaden inom en nära framtid införde de irländska myndigheterna ett system som gör det
möjligt att klara av ett elförsörjningsunderskott på Irland. 

636. De irländska myndigheterna satte igång ett anbudsförfarande som var öppet för alla operatörer
inom EG. De utvalda anbudsgivarna tilldelades kontrakt enligt vilka de kommer att tjäna bonusar när
deras produktionskapacitet tas i bruk. Storleken på dessa bonusar beror på hur stor del av företagens
investeringar som deras generatorer kan återvinna på marknaden. 

637. I sin Altmark-dom slog domstolen fast fyra kriterier som avgör huruvida statliga ersättningar för
skötsel av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan undgå att klassificeras som statligt stöd i den
mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. 

638. Eftersom de bestämmelser som införts av de irländska myndigheterna uppfyller alla fyra kriterier
beslöt kommissionen att inte göra några invändningar. Beslutet tar i all synnerhet upp frågan om
klassificering av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse inom elmarknaden. Särskilt som Irland är en ö
finner kommissionen att åtgärder för att skydda en ”reservkapacitet”, som gör att distributörerna kan
leverera el till alla förbrukare året runt, utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Postsektorn

639. Den 27 maj, 23 juli och 11 november fattade kommissionen tre beslut om att inte göra några
invändningar mot statliga kompensationsåtgärder som anmälts av den brittiska (335), belgiska (336) och
grekiska (337) regeringen. 

640. Den brittiska regeringen anmälde ytterligare en rad åtgärder som avsåg Post Office Limited
(POL). Syftet är att POL skall återfå sin lönsamhet och samtidigt bevara företagets samhällsomfattande
tjänster på landsbygden och göra det möjligt för det att erbjuda särskilda tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse. POL är den största detaljisten i Europa mätt i antalet kontor och är ett helägt dotterföretag till
Royal Mail Group plc, som i sin tur är helägt av staten. Företaget utgör det främsta gränssnittet mellan
staten och allmänheten genom att tillhandahålla rikstäckande tjänster över disk, främst tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse (90 % av omsättningen). Förlusterna för POL, som är ett offentligt tjänstenätverk,
beror främst på skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet vilket innebär att
man behåller kontor med strukturella förluster. Utan det befintliga lånet från Royal Mail Group plc skulle
POL inte längre kunna fortsätta sin verksamhet.

¥334∂ N 475/03.
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641. De tre anmälda åtgärderna kan eventuellt utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel
87.1 i fördraget. Den planerade årliga ersättningen på (högst) 150 miljoner pund sterling för att driva
postkontor på landsbygden överstiger emellertid inte kostnaden för att upprätthålla de 2 000 postkontor
på landsbygden som uppvisar strukturella förluster när man tar hänsyn till den konkurrensutsatta
verksamhetens positiva bidrag. De statliga utbetalningarna (på högst 1,3 miljarder pund sterling), som
skall göra det möjligt för POL att återbetala sina skulder till Royal Mail Group och täcka de årliga
nettounderskotten i balansräkningen till slutet av räkenskapsåret 2006–2007 så att POL kan återbetala
sina skulder, överstiger inte vad som krävs för att POL skall kunna fortsätta sin verksamhet. Det
förnybara lånet på högst 1 150 miljoner pund till POL, som inte är en bank och därmed inte har tillgång
till inlåningsmedel, överstiger inte heller vad som krävs för att förfinansiera tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse i samband med kontantbetalningar över disk. 

642. Dessutom förebygger ”inringningsåtgärder” all dubbelersättning från staten inom ramen för det
samlade åtgärdspaketet för POL (förra året godkände kommissionen ytterligare två omgångar åtgärder
med samma mål). Dessutom har Förenade kungariket åtagit sig att återkräva eventuell
överkompensation, som kan beläggas i POL:s separata redovisning. 

643. Eftersom man har infört mekanismer för att både förebygga att överkompensation utgår i förhand
och återkräva eventuell överkompensation i efterhand har POL inte fått någon verklig fördel. I den
slutliga analysen innebär detta att åtgärderna är förenliga med den gemensamma marknaden, varför
kommissionen den 27 maj beslutade att inte göra några invändningar.

644. Kommissionen har bedömt ett föreslaget kapitaltillskott på 300 miljoner euro till den belgiska
posten, La Poste SA, som Belgien anmält inom postsektorn. 

645. Avskaffandet av pensionsavsättningen gav dock inte La Poste någon fördel eftersom det
jämställde La Poste med en privat investerare i en marknadsekonomi. Den statliga lånegaranti som
La Poste åtnjuter har inte heller medfört några fördelar eftersom inga lån har upptagits under perioden.
Befrielsen från bolagsskatt har inte haft några effekter eftersom posten har haft ackumulerade förluster
under den berörda perioden. Dessa båda åtgärder har därför inte inneburit några överföringar av statliga
medel. Ingen av dessa tre åtgärder utgjorde statligt stöd eftersom de fyra villkor som anges i artikel 87.1 i
EG-fördraget inte uppfylldes för någon av dem.

646. Å andra sidan kunde de båda tidigare oanmälda åtgärderna – befrielsen från lokal skatt och
överkompensationen för offentliga tjänster mellan 1993 och 1995, såsom framgår av den separata
redovisningen – utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. 

647. Den separata redovisningen visade också en kumulerad underkompensation av
nettotilläggskostnaden för offentliga tjänster sedan 1995. Eftersom nuvärdet på överkompensationen och
de tre potentiella stöden understeg nuvärdet på den totala underkompensationen tillsammans med det
anmälda kapitaltillskottet, beslutade kommissionen att inte göra några invändningar. Den nya åtgärden
ledde inte till någon överkompensation för kostnaderna för de offentliga tjänsterna och var därför förenlig
med den gemensamma marknaden. Det bör noteras att den separata redovisningen, som infördes åtta år
innan den blev obligatorisk enligt det första postdirektivet, underlättade kommissionens arbete och
bidrog till rättssäkerheten.

648. I april anmälde Grekland ett stöd på 80 miljoner euro för finansiering av moderniseringen av
grekiska postverket. Greklands postverk har anförtrotts uppgiften att erbjuda samhällsomfattande
posttjänster och andra icke-postala tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, dvs. grundläggande
bankverksamhet. Stödet syftar till att förbättra det grekiska postverkets infrastruktur och är nödvändigt
KONK. RAPP. 2003



156 XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG
för att förbättra kvaliteten på de samhällsomfattande posttjänsterna, som för närvarande ligger under EU-
normerna. Det är begränsat till finansiering av de moderniseringskostnader som motsvarar det grekiska
postverkets tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och medför inte någon otillbörlig snedvridning av
konkurrensen. Kommissionen beslöt därför att godkänna stödet på grundval av artikel 86.2 i EG-
fördraget.

649. I samma beslut godkände kommissionen också moderniseringsbidrag på 41,8 miljoner euro till
det grekiska postverket som utbetalats mellan 2000 och 2002 och som också endast behövdes för att
postverket med tillfredsställande kvalitet skulle kunna utföra de anförtrodda uppgifterna av allmänt
intresse. Kommissionen fann också att kapitaltillskott på 293 469 miljoner euro som gjorts mellan 1997
och 2001 var förenliga med EU:s regler eftersom de endast syftade till att täcka skulder som det grekiska
postverket dragit på sig på grund av sina skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 

BBC

650. British Broadcasting Corporation (BBC) har föreslagit en ny tjänst som går ut på att kostnadsfritt
tillhandahålla elektroniska läromedel till elever i skolan och hemmet. Tjänsten skulle finansieras med
statliga medel, i det här fallet licensavgifter. Tjänsten skulle innebära att man skapar virtuella klassrum
där lärare och elever får tillgång till läromedel via Internet. Läromedel skulle finnas från både BBC och
kommersiella aktörer. Följande huvudfrågor togs upp i bedömningen av detta ärende:

— I vilken omfattning förekommer inslag av statligt stöd i tillhandahållandet av denna tjänst, och är
tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse?

— Hur långt kan BBC frångå sina traditionella radio- och TV-tjänster i tillhandahållandet av nya
offentliga tjänster?

— Finns det ett adekvat skydd för att se till att tjänsten inte strider mot gemenskapens intressen?

651. Kommissionen undersökte de negativa effekter som BBC med sitt varumärke, sitt anseende och
sina resurser skulle utöva på tidigare aktörer på denna marknad och om det finns ett adekvat skydd för att
motverka dessa negativa effekter. Samtidigt erkändes den positiva roll som BBC skulle kunna spela
genom att erbjuda en kostnadsfri utbildningstjänst av hög kvalitet. Kommissionen konstaterade att de
anmälande myndigheterna inte hade lämnat upplysningar som uteslöt att tjänsten utgjorde statligt stöd
(mot bakgrund av de kriterier som angavs i domen i Altmark-målet). Efter att ha fått olika förtydliganden
från de brittiska myndigheterna och den klagande konstaterade kommissionen dock att, även om den
föreslagna allmänna tjänsten sträckte sig in på ett annat område än BBC:s traditionella marknader, så
innebär den definition och de garantier som angavs i förslaget att tjänsten är förenlig med det undantag
som anges i artikel 86.2 i EG-fördraget. 

3. Avreglering genom lagstiftningsåtgärder

Energi: olja och gas

652. Kommissionens förslag som syftar till att öka tryggheten i EU:s olje- och gasförsörjning (338)
har diskuterats i Europaparlamentet och rådet. Under den första behandlingen enligt
medbeslutandeförfarandet antog Europaparlamentets utskott för industrifrågor, utrikeshandel,

¥338∂ Se avsnitten I.C.1 och IV.4 i trettioandra rapporten om konkurrenspolitiken (2002).
KONK. RAPP. 2003



XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG 157
forskning och energi den 9 september 2003 sina betänkanden om kommissionens förslag. I
betänkandena föreslås ett stort antal ändringar (339). Vid plenarmötet den 22–23 september förkastade
dock Europaparlamentet kommissionens förslag om försörjningstrygghet i fråga om
petroleumprodukter. Detta bekräftades vid plenarmötet den 17–20 november. När det gäller naturgas
nåddes vid rådets möte med energiministrarna den 15 december 2003 en politisk överenskommelse om
en ny text som också avviker avsevärt från kommissionens förslag. Den nya texten ger
medlemsstaterna ett större manöverutrymme att utforma egna normer för försörjningstryggheten. Den
vikt som kommissionen fäste vid betydelsen av att lagra gas har tonats ner. Det finns heller inget stöd
för kommissionens förslag att skydda nya marknadsaktörer och aktörer med små marknadsandelar mot
konkurrensnackdelar till följd av nationella åtgärder för att trygga försörjningen. Slutligen avvisades
förslaget att inrätta ett europeiskt observationsorgan på detta område. Rådet ansåg också att den
rättsliga grunden för förslagen skall vara artikel 100 (försörjningstrygghet) och inte artikel 95 (inre
marknaden) i EG-fördraget.

¥339∂ Betänkande A5-0293/2003 av den 10 september 2003, och betänkande A5-0295/2003 av den 10 september 2003.
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V — INTERNATIONELL VERKSAMHET

1. Utvidgningen och västra Balkan

1.1 Inledning

653. Europeiska unionen förbereder sin största utvidgning någonsin både vad gäller omfattning och
mångfald. Efter undertecknandet av anslutningsfördraget i Aten den 16 april kommer tio länder att
ansluta sig till EU den 1 maj 2004, sedan anslutningsfördraget ratificerats: Cypern, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Dessa länder går nu under
beteckningen ”de anslutande länderna”.

654. Bulgarien och Rumänien hoppas bli medlemsstater år 2007, och om Europeiska rådet på
grundval av en rapport och en rekommendation från kommissionen vid sitt möte i december 2004
beslutar att Turkiet uppfyller de politiska kriterier som slogs fast i Köpenhamn, kommer Europeiska
unionen utan dröjsmål att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet. Dessa länder går nu under
beteckningen ”kandidatländerna”.

655. Innan anslutningsförhandlingarna om konkurrenspolitiken kan avslutas måste kandidatländerna
visa att de har infört nationella konkurrenslagar som återspeglar principerna i gemenskapens regelverk,
att nationella konkurrensmyndigheter har inrättats för att genomföra dessa lagar och att dessa
myndigheter har ett trovärdigt resultat i fråga om tillämpningen av regelverket på samtliga
konkurrenspolitiska områden. Dessa krav härrör från de allmänna Köpenhamnskriterierna, där de
politiska och ekonomiska normerna för utvidgningen anges.

656. EU:s lagar och regler (regelverket) har delats in i totalt 31 olika kapitel inför
anslutningsförhandlingarna. Konkurrenspolitiken täcks av kapitel 6, och inbegriper relevanta artiklar i
EG-fördraget (och sekundärlagstiftningen), nämligen artikel 31 (statliga handelsmonopol), artiklarna 81–
85 (regler tillämpliga på företag), artikel 86 (offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva
rättigheter) samt artiklarna 87–89 (regler tillämpliga på statligt stöd). Dessutom kontrolleras
företagskoncentrationer utifrån EU:s koncentrationsförordning. 

657. När det gäller statligt stöd tas en del av konkurrenslagstiftningen upp med kandidatländerna inom
ramen för andra förhandlingskapitel, såsom transporter, vissa typer av kol, jordbruk och fiske. Tidigare
reglerade sektorer och lagstiftning om avreglering exempelvis på energiområdet, transporter samt
telekommunikationer och informationsteknik tas också upp inom ramen för respektive anslutningskapitel.

658. I länderna på västra Balkan börjar stabiliserings- och associeringsprocessen gradvis att få fart
även på konkurrensområdet.

1.2 De anslutande länderna

659. Anslutningsförhandlingarna avslutades med alla anslutande länder i december 2002. Under 2003
kom EU och de anslutande länderna överens om den exakta text om konkurrenspolitiken som skulle
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inbegripas i anslutningsfördraget, särskilt i fråga om övergångsbestämmelser, innan det undertecknades i
april. Följande övergångsbestämmelser har införts i anslutningsfördraget:

Cypern

— Avveckling av oförenligt skattestöd till offshoreföretag före utgången av 2005.

Malta

— Avveckling av oförenligt skattestöd till små och medelstora företag före utgången av 2011.

— Avveckling av driftsstöd som beviljats enligt lagen om företagsstöd före utgången av 2008.

— Oförenligt skattestöd till stora företag ändras till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte överstiga
75 % av de stödberättigande investeringskostnaderna om företaget beviljades skattebefrielse före
den 1 januari 2000 eller 50 % om företaget beviljades skattebefrielse efter den dagen men senast den
30 november 2000.

— Stöd till omstrukturering av varvsindustrin under en omstruktureringsperiod som sträcker sig fram
till slutet av 2008.

— Anpassning av marknaden för import, lagerhållning och saluföring i grossistledet av
petroleumprodukter enligt artikel 31 i EG-fördraget före utgången av 2005.

Polen

— Omstruktureringen av stålindustrin skall vara fullbordad den 31 december 2006.

Skattestöd (särskilda ekonomiska zoner)

— Avveckling av oförenligt skattestöd till småföretag före utgången av 2011.

— Avveckling av oförenligt skattestöd till medelstora företag före utgången av 2010.

— Oförenligt skattestöd till stora företag ändras till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte överstiga
75 % av de stödberättigande investeringskostnaderna om företaget erhöll sin zonlicens före den
1 januari 2000 eller 50 % om företaget fick zonlicensen mellan den 1 januari 2000 och den
31 december 2000. Inom bilindustrin är stödet ytterligare begränsat till en nivå som motsvarar 30 %
av de stödberättigade kostnaderna.

Statligt stöd till skydd för miljön

— För miljöinvesteringar som avser normer för vilka en övergångsperiod har beviljats under
förhandlingarna om miljökapitlet är stödnivån under övergångsperioden begränsad till taket för
regionalstöd (30 %–50 %) med ett tillägg på 15 % för små och medelstora företag.

— För befintliga IPPC-anläggningar (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar) för vilka en övergångsperiod har beviljats under förhandlingarna om miljökapitlet
gäller en stödnivå på högst 30 % fram till slutet av 2010.
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— För miljöinvesteringar som inte har beviljats en övergångsperiod under förhandlingarna om
miljökapitlet gäller en stödnivå på högst 30 % fram till den 31 oktober 2007.

— För stora förbränningsanläggningar enades man om en stödnivå på 50 % för investeringar som
omfattas av en övergångsperiod som beviljats under förhandlingarna om miljökapitlet.

Slovakien

— Skattestöd till mottagare inom bilindustrin skall upphöra i slutet av 2008. Stödet är begränsat till
högst 30 % av de stödberättigade investeringskostnaderna.

— Skattestöd till mottagare inom stålindustrin skall upphöra i slutet av 2009, eller tidigare om stödet
når ett förutbestämt belopp. Syftet med stödet är att underlätta rationaliseringen av för höga
personalnivåer, vars totala kostnader är jämförbara med stödet.

Tjeckien

— Omstruktureringen av stålindustrin skall vara fullbordad den 31 december 2006.

Ungern

— Avveckling av oförenligt skattestöd till små och medelstora företag före utgången av 2011.

— Oförenligt skattestöd till stora företag omvandlas till regionalt investeringsstöd. Stödet får inte
överstiga 75 % av de stödberättigande investeringskostnaderna om företaget inledde investeringarna
enligt systemet före den 1 januari 2000 eller 50 % om företaget inledde investeringarna efter den
1 januari 2000. Inom bilindustrin är stödet ytterligare begränsat till en nivå som motsvarar 40 % av
stödtaket (exempel: om taket för regionalstöd för båda typerna av investeringar är 75 % leder
formeln till 40 % x 75 % = 30 %). 

— Avveckling av oförenligt skattestöd till offshoreföretag före utgången av 2005.

— Avveckling av oförenligt skattestöd som beviljats av lokala myndigheter före utgången av 2007.

660. Det finns inga övergångsbestämmelser på konkurrensområdet för Estland, Lettland, Litauen och
Slovenien.

661. För att se till att de anslutande ländernas stödåtgärder anpassas till kraven i gemenskapens regelverk
inför anslutningen, har de ålagts att till kommissionen lämna en förteckning över alla befintliga åtgärder
(både stödordningar och engångsstöd) som har godkänts av de nationella övervakningsmyndigheterna för
statligt stöd. Efter undertecknandet av anslutningsfördraget har de anslutande länderna underrättat kommis-
sionen om ett stort antal åtgärder av detta slag. Om inte kommissionen har några invändningar betraktas
stödåtgärderna som befintligt stöd. Alla stödåtgärder som betraktas som statligt stöd enligt konkurrenslag-
stiftningen, och som inte ingår i förteckningen, skall betraktas som nytt stöd efter anslutningen. 

662. Kommissionen har noga följt utvecklingen i de anslutande länderna, särskilt när det gäller tillämp-
ningen av konkurrensreglerna. Kommissionens utförliga övervakningsrapport utgör en sammanställning av
de viktigaste slutsatserna från denna övervakningsprocess. Detta ger de anslutande länderna en möjlighet att
avhjälpa eventuella problem som påtalas under spurten inför anslutningen, så att de har goda möjligheter att
möta de utmaningar som följer med det fullvärdiga medlemskapet i maj 2004.
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663. De anslutande länderna har också gjort förberedelser för att tillämpa EU:s nya procedurregler för
konkurrensbegränsande avtal (antitrust). Den nya förordningens ikraftträdande sammanfaller med anslut-
ningen och ökar betydelsen av en fortsatt förstärkt administrativ kapacitet och tillämpningsverksamhet
hos de nationella konkurrensmyndigheterna i de anslutande länderna. I detta avseende har man också
gjort insatser inom ramen för Europeiska konkurrensnätverket.

1.3 Kandidatländerna

664. För att uppfylla anslutningskriterierna krävs att kandidatländerna kan visa att de har en
fungerande marknadsekonomi och en förmåga att klara av konkurrenstrycket och marknadskrafterna i
unionen. På konkurrenspolitikens område innebär det att kandidatländerna långt före anslutningen måste
kunna visa att deras företag och myndigheter blivit vana att verka under sådana förhållanden som råder i
EU och att de därmed är redo att klara av konkurrenstrycket på den inre marknaden. EU har i detta
sammanhang slagit fast tre förutsättningar som måste vara uppfyllda i ett kandidatland: i) de nödvändiga
rättsliga ramarna (för konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning samt
statligt stöd), ii) nödvändig administrativ förmåga på konkurrensområdet och iii) ett trovärdigt resultat av
tillämpningen av konkurrensregelverket.

665. Samtidigt som förberedelserna inför anslutningen år 2003 avslutades för de tio anslutande
länderna fortsatte förhandlingarna med Bulgarien och Rumänien i en positiv anda. En aktualiserad
gemensam ståndpunkt om konkurrenskapitlet antogs av EU i maj för både Bulgarien och Rumänien, och
man konstaterade att förhandlingarna om konkurrenspolitiken bör fortsätta. För Turkiet kommer man att
bedöma om de politiska kriterierna för medlemskap är uppfyllda: utifrån denna bedömning kommer man
under 2004 att fatta ett beslut om huruvida förhandlingar skall inledas. 

666. För Bulgarien och Rumänien är framstegen på området antitrust- och koncentrationskontroll i
allmänhet större än på området kontroll av statligt stöd. Det krävs dock fortsatta ansträngningar för att
utveckla en mer avskräckande sanktionspolitik samtidigt som man i högre grad måste betona
förebyggandet av allvarliga snedvridningar av konkurrensen. Det krävs också fortsatta ansträngningar när
det gäller konkurrensarbetet, en ökad medvetenhet samt utbildning inom rättsväsendet.

667. Jämfört med antitrustområdet har införandet av en kontroll av statligt stöd i kandidatländerna
generellt visat sig vara mer kontroversiellt, långsammare och politiskt känsligt. Även om Bulgarien och
Rumänien har inrättat nationella övervakningsmyndigheter för statligt stöd är deras administrativa
kapacitet fortfarande långt ifrån tillräcklig. Man börjar få erfarenhet av att tillämpa reglerna i Bulgarien
och Rumänien, men denna erfarenhet är fortfarande otillräcklig i förhållande till målet att utöva en
effektiv kontroll över nytt och befintligt statligt stöd som beviljats av olika myndigheter.

1.4 Tekniskt bistånd

668. Tekniskt bistånd på konkurrensområdet har fortsatt vara ett viktigt verktyg för att förbereda
kandidatländerna inför anslutningen. Särskilda åtgärder har vidtagits inom ramen för Phareprogrammen.
Enligt avtalet om institutionell uppbyggnad (partnersamverkan) lämnar experter från EU:s medlemsstater
långsiktig rådgivning till anslutnings- och kandidatländernas myndigheter för konkurrenskontroll och
kontroll av statligt stöd.

Seminarier om statligt stöd

669. Mellan juli och oktober höll kommissionen en- och tvådagarsseminarier kring regler och
förfaranden på området statligt stöd i varje anslutande land. De tio seminarierna riktade sig till de
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tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå i dessa länder som direkt kommer att medverka i
förvaltningen av strukturfonderna. Följaktligen organiserades seminarierna gemensamt av de anslutande
ländernas förvaltningsmyndigheter för strukturfonderna, deras övervakningsmyndigheter för statligt stöd
samt GD Regionalpolitik och GD Konkurrens. Seminarierna var inriktade på ämnen som är särskilt
relevanta för strukturfonderna (regionalstöd, sysselsättning, utbildning, små och medelstora företag,
forskning och utveckling, miljöstöd samt stöd för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse). Specialkurser gavs också gällande stöd till jordbruk, fiske och transporter.

Rådgivande roll

670. Kommissionen har fortsatt sina bilaterala möten med de blivande medlemsstaternas konkurrens-
och statsstödsmyndigheter under året. Fackinriktade diskussioner fördes på expertnivå om tillnärmning
av antitrustlagstiftningen, institutionell uppbyggnad och lagtillämpning. Liknande möten hölls också om

— tillnärmning av lagstiftningen på området statligt stöd,

— inrättande av övervakningsmyndigheter för statligt stöd och

— specifika frågor om statligt stöd, såsom utarbetandet av de årliga rapporterna om statligt stöd,
regionalstödskartor, inslag av statligt stöd i investeringsfrämjande åtgärder och särskilda
ekonomiska zoner samt bedömningen av enskilda ärenden inom känsliga sektorer.

Seminarier om statligt stöd och antitrustfrågor

671. I oktober stod kommissionen värd för två fyradagarsseminarier för totalt 80 tjänstemän från
anslutnings- och kandidatländernas konkurrensmyndigheter. Det första handlade om statligt stöd och det
andra om antitrustfrågor. Båda seminarierna leddes av Europeiska kommissionens främsta specialister på
respektive område. Seminariet om statligt stöd inbegrep ett föredrag från Danmark för att visa hur en av
de nuvarande medlemsstaterna tillämpar förordningarna om gruppundantag.

672. Seminarierna organiserades gemensamt av GD Konkurrens och Byrån för tekniskt bistånd och
informationsutbyte (TAIEX) inom GD Utvidgning. Seminarierna gav deltagarna insikt i den senaste
utvecklingen inom EU:s konkurrenspolitik. De gav också deltagarna från de anslutande länderna tillfälle
att möta sina kollegor från andra nationella myndigheter som de framöver kommer att samarbeta närmare
med inom Europeiska konkurrensnätverket.

1.5 Västra Balkan

673. När det gäller västra Balkan intensifierade kommissionen samarbetet och diskussionerna på
konkurrensområdet med Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Serbien och Montenegro.

674. Underkommittémöten och tekniska samråd hölls med Kroatien respektive Makedonien. Eftersom
Kroatien har ansökt om medlemskap i EU tycks anpassningen till EU:s konkurrenslagstiftning i
dagsläget ha kommit längst i det landet. 
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2. Bilateralt samarbete

2.1 Inledning

675. Den ökade betydelsen av internationellt samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för att
tillämpa konkurrenslagstiftningen är allmänt erkänd. Av denna anledning driver kommissionen en
tvådelad politik som å ena sidan förstärker det bilaterala samarbetet med EU:s främsta handelspartner
och å den andra undersöker sätt att utöka det multilaterala samarbetet på konkurrensområdet.

676. När det gäller det bilaterala samarbetet har Europeiska unionen slutit särskilda samarbetsavtal i
konkurrensfrågor med Förenta staterna, Kanada och Japan. Huvudpunkterna i dessa är ömsesidig
information och samordning av tilllämpningen samt utbyte av icke-konfidentiell information. Avtalen
innehåller också bestämmelser om möjligheten för den ena parten att begära att den andra vidtar
genomförandeåtgärder (aktiv hövlighet), och om att den ena parten skall ta hänsyn till den andra partens
väsentliga intressen i samband med sina genomförandeåtgärder (traditionell hövlighet). Samarbetet
mellan kommissionen och konkurrensmyndigheterna i andra OECD-länder sker på grundval av en
rekommendation som OECD antog 1995. Europeiska unionen har också slutit åtskilliga frihandelsavtal
(särskilt med länder kring Medelhavet och i Latinamerika). Dessa avtal innehåller vanligtvis
grundläggande bestämmelser om samarbete i konkurrensfrågor.

2.2 Avtal med Förenta staterna, Kanada och Japan

2.2.1 Förenta staterna

Inledning

677. Avtalet om samarbete på konkurrensområdet mellan Förenta staterna och kommissionen
undertecknades den 23 september 1991 (340) (1991 års avtal). Genom rådets och kommissionens
gemensamma beslut av den 10 april 1995 (341) godkändes detta avtal och förklarades tillämpligt från den
dag det undertecknades av kommissionen. Den 4 juni 1998 trädde avtalet om aktiv hövlighet (342), som
förstärker bestämmelserna om aktiv hövlighet i 1991 års avtal, i kraft (1998 års avtal) efter att ha
godkänts genom rådets och kommissionens gemensamma beslut av den 29 maj 1998.

678. Sammanfattningsvis föreskrivs följande i 1991 års avtal: i) anmälan av ärenden som handläggs av
den ena partens konkurrensmyndigheter i den mån som dessa ärenden berör den andra partens väsentliga
intressen (artikel II) och utbyte av information i allmänna frågor som handlar om genomförandet av
konkurrensreglerna (artikel III), ii) samarbete och samordning av åtgärder som vidtas av de båda
parternas konkurrensmyndigheter (artikel IV), iii) ett förfarande (traditionell hövlighet) genom vilket
vardera parten åtar sig att ta hänsyn till den andra partens väsentliga intressen när den vidtar åtgärder i
syfte att tilllämpa sina konkurrensregler (artikel VI) och iv) ett förfarande (aktiv hövlighet) genom vilket
den ena parten kan anmoda den andra parten att på grundval av den senares lagstiftning vidta lämpliga
åtgärder i fråga om konkurrensbegränsande uppträdande inom dess territorium som påverkar den
anmodande partens väsentliga intressen (artikel V). 

¥340∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpning av deras
konkurrensbestämmelser (EGT L 95, 27.4.1995, s. 47 och 50).

¥341∂ EGT L 95, 27.4.1995, s. 45 och 46.
¥342∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpning av principerna om aktiv

hövlighet vid genomförandet av deras konkurrenslagstiftning (EGT L 173, 18.6.1998, s. 26–31).
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679. Dessutom klargörs det i 1991 års avtal att ingen bestämmelse får tolkas på ett sätt som strider mot
gällande lagstiftning i Europeiska unionen och Förenta staterna (artikel IX). Framför allt är
konkurrensmyndigheterna fortfarande bundna av sina interna regler om skydd av konfidentiella uppgifter
som de samlar in i samband med sina respektive undersökningar (artikel VIII). 

680. I 1998 års avtal om aktiv hövlighet klargörs både mekanismerna i samarbetsinstrumentet för
aktiv hövlighet och villkoren för när detta instrument kan användas. Framför allt beskrivs villkoren för
när den anmodande parten normalt skall avbryta sina egna genomförandeåtgärder och hänskjuta ärendet
till den andra parten. 

Samarbete mellan EU och Förenta staterna i enskilda ärenden under 2003

681. Under 2003 fortsatte kommissionen sitt nära samarbete med det amerikanska
justitiedepartementets antitrustavdelning (DoJ) och den federala handelskommissionen (Federal Trade
Commission, FTC). Kontakterna mellan kommissionens tjänstemän och deras kollegor inom de båda
amerikanska organen var talrika och intensiva. Dessa kontakter sträcker sig från samarbete i enskilda
ärenden till mer allmänna konkurrenspolitiska frågor. Kontakter i enskilda ärenden sker vanligtvis i form
av regelbundna telefonsamtal, e-postmeddelanden, utbyte av dokument och andra kontakter mellan
arbetsgrupperna för varje ärende. Samarbetet fortsätter att ge bägge parterna betydande fördelar när det
gäller att förstärka deras respektive tillämpning, undvika onödiga konflikter eller motstridiga
tilllämpningar och skapa en bättre förståelse för varandras konkurrenspolitik. 

682. Även om det totala antalet gränsöverskridande företagskoncentrationer minskade under 2003
jämfört med tidigare år, var samarbetet i koncentrationsärenden gott och givande. Samarbetet är som
effektivast när de berörda parterna kommer överens om att tillåta EU:s och Förenta staternas myndigheter
att utbyta den information som de lämnar, vilket numera är vanligt. Bland exemplen på
koncentrationsärenden ingår Pfizer/Pharmacia, en sammanslagning som skapade det största
läkemedelsföretaget i världen. Kommissionen samarbetade intimt med FTC i analysen av ett antal frågor,
särskilt i fråga om avhjälpande åtgärder där parterna åtog sig att göra globala avyttringar. Ett nära
samarbete med FTC förekom också i ärendet DSM/Roche, en sammanslagning inom kemiindustrin, och
i ärendet Siemens/Drägerwerke, ett samriskföretag inom sektorn för medicinsk utrustning.
Kommissionen hade också många och nära kontakter med DoJ i ärendena Konica/Minolta och GE/
Instrumentarium, en sammanslagning på området medicintekniska produkter. 

683. Under året förekom också täta kontakter i ett antal andra ärenden än koncentrationsärenden. Det
bilaterala samarbetet mellan kommissionen och DoJ var särskilt intensivt i kartellärenden: tjänstemän
inom kommissionens kartellenheter hade många kontakter med sina kollegor inom DoJ. Vanligast var
utbyte av information i enskilda ärenden – inom gränserna för gällande sekretessbestämmelser – men
diskussionerna rörde också politiska frågor. Många kontakter som avsåg enskilda ärenden togs till följd
av samtidiga ansökningar om immunitet i Förenta staterna och EU. I ett antal ärenden vidtogs
samordnade genomförandeåtgärder i Förenta staterna och EU där myndigheterna försökte se till att tiden
mellan att de inledde sina respektive åtgärder var så kort som möjligt.

684. Ett bra exempel på sådant samarbete är det ärende som handlade om värmestabilisatorer och
slaghållfasthetsförbättrare, där kommissionen och antitrustmyndigheterna i Förenta staterna, Kanada och
Japan samordnade sina undersökningar och nästan samtidigt gjorde inspektioner eller vidtog andra
utredningsåtgärder i februari 2003. Ett annat exempel är ett ärende gällande transport av flytande ämnen i
bulk, där kommissionen tillsammans med Eftas övervakningsmyndighet och de norska myndigheterna
gjorde inspektioner samtidigt som DoJ.
KONK. RAPP. 2003
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Kontakter på hög nivå och politiskt samarbete

685. Det förekom åtskilliga kontakter mellan kommissionen och berörda amerikanska myndigheter,
och tjänstemän från båda sidorna besökte varandra åtskilliga gånger under 2003. Det årliga bilaterala
mötet mellan EU och Förenta staterna ägde rum den 27 oktober i Washington. Kommissionsledamot
Mario Monti mötte cheferna för de amerikanska antitrustorganen, biträdande justitieminister Hew Pate
och Timothy Muris, ordförande för FTC.

686. Förutom samarbete i olika ärenden förekom nära kontakter i samband med utarbetandet av
kommissionens tillkännagivande om bedömningen av horisontella koncentrationer. Detta inbegrep ett
givande åsiktsutbyte i ett antal ämnen som tas upp i riktlinjerna, såsom effektivitet och
marknadskoncentration. Samarbetet med de amerikanska myndigheterna kommer att fortsätta att vara
inriktat på specifika politiska projekt på båda sidorna. 

687. Arbetsgruppen om immateriell äganderätt inledde sitt arbete i november 2002 och fortsatte under
hela 2003. Diskussionsämnena inbegrep gemensamma licenser till flera parter och standarder som
fastställs av standardiseringsorganen.

688. Kommissionen gjorde totalt 56 formella anmälningar under året. Samtidigt fick kommissionen 46
formella anmälningar från de amerikanska myndigheterna.

2.2.2 Kanada

689. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering (343) undertecknades
vid toppmötet mellan EU och Kanada i Bonn den 17 juni 1999 och trädde i kraft med omedelbar verkan. 

690. I avtalet föreskrivs bl.a. följande: i) ömsesidig anmälan av respektive konkurrensmyndighets
genomförandeåtgärder om dessa åtgärder påverkar den andra partens väsentliga intressen, ii)
parternas konkurrensmyndigheter skall bistå den andra partens konkurrensmyndighet i dess
genomförandeåtgärder, iii) samordning av de båda myndigheternas genomförandeåtgärder, iv)
parterna kan anmoda den andra partens konkurrensmyndighet att vidta genomförandeåtgärder (aktiv
hövlighet), v) parterna skall ta hänsyn till den andra partens väsentliga intressen i sina
genomförandeåtgärder (traditionell hövlighet) och vi) utbyte av information mellan parterna med
förbehåll för gällande lagstiftning om skydd av konfidentiell information. 

691. Kontakterna mellan kommissionen och den kanadensiska konkurrensmyndigheten (Canadian
Competition Bureau) var talrika och givande. Diskussionerna har rört både frågor i anslutning till olika
ärenden och mer allmänpolitiska frågor. Kontakterna kring enskilda ärenden berörde alla områden som
handlar om tillämpning av konkurrenslagstiftningen. När det gäller kartellärenden inbegrep kontakterna
också samordning av undersökningar. Kommissionen och den kanadensiska konkurrensmyndigheten
fortsatte också sin fortlöpande dialog i allmänna konkurrensfrågor av gemensamt intresse.

692. Ett bilateralt möte på hög nivå mellan generaldirektör Philip Lowe och den kanadensiska
konkurrensmyndighetens chef, Konrad von Finckenstein, ägde rum den 12 maj. De diskuterade den
senaste politiska utvecklingen och andra frågor av gemensamt intresse.

¥343∂ Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning, EGT
L 175, 10.7.1999, s. 50.
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693. Kommissionen gjorde totalt sju formella anmälningar under året. Samtidigt fick kommissionen
sex formella anmälningar från de kanadensiska myndigheterna. 

2.2.3 Japan

694. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Japan undertecknades i Bryssel den
10 juli och trädde i kraft den 9 augusti (344).

695. Sammanfattningsvis föreskrivs följande i avtalet: i) ömsesidig anmälan av ärenden som utreds av
respektive konkurrensmyndigheter om de kan påverka den andra partens väsentliga intressen, ii) möjlighet
för de båda myndigheterna att samordna sina genomförandeåtgärder och bistå varandra, iii) möjlighet för
den ena parten att begära att den andra vidtar genomförandeåtgärder (aktiv hövlighet) och för den ena
parten att ta hänsyn till den andra partens väsentliga intressen i samband med sina genomförandeåtgärder
(traditionell hövlighet) och iv) utbyte av information mellan parterna med förbehåll för deras respektive
skyldigheter när det gäller skydd av konfidentiell information. I samarbetsavtalet föreskrivs regelbundna
möten för att informera varandra om sina pågående genomförandeåtgärder och prioriteringar i samband
med varje parts konkurrenslagstiftning, informera varandra om ekonomiska sektorer av gemensamt
intresse, diskutera planerade förändringar i politiken och diskutera frågor av gemensamt intresse som rör
tillämpningen av varje parts konkurrenslagstiftning. 

696. Avtalet kommer att leda till ett mycket närmare samarbete mellan kommissionen och den japanska
konkurrensmyndigheten liksom till en bättre förståelse för parternas respektive konkurrenspolitik. 

697. Under året ägde åtskilliga möten och officiella kontakter i politiska frågor och enskilda ärenden
rum mellan kommissionen och de japanska myndigheterna. Det kan noteras att samarbetet i enskilda
ärenden för första gången inbegrep att organisera en undersökning i ett kartellärende som handlade om en
påstådd kartell på marknaden för värmestabilisatorer och slaghållfasthetsförbättrare. Det kan också
noteras att detta ärende för första gången någonsin inbegrep samordning av samtidiga inspektioner inte
bara mellan den japanska konkurrensmyndigheten och kommissionen, utan också med amerikanska DoJ
och den kanadensiska konkurrensmyndigheten. I samband med det årliga bilaterala mötet mellan
kommissionen och den japanska konkurrensmyndigheten mötte kommissionsledamot Mario Monti
ordförande Kazuhiko Takeshima i Tokyo den 21 november. Båda sidor diskuterade den senaste politiska
utvecklingen och ytterligare möjligheter till bilateralt samarbete.

3. Samarbete med andra länder och regioner

Australien och Nya Zeeland

698. Under 2003 samarbetade kommissionen med konkurrensmyndigheterna i ett antal andra OECD-
länder, särskilt Australien och Nya Zeeland. Dessa kontakter omfattade såväl frågor med anknytning till
enskilda ärenden som mer allmänna konkurrenspolitiska frågor.

Kina

699. Kommissionens policydokument om Kina från 2003 innehåller som en av kommissionens nya
åtgärdspunkter ett initiativ att inleda en konkurrenspolitisk dialog med Kina.

¥344∂ Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande
verksamhet, EUT L 183, 22.7.2003, s. 12.
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700. Detta nya initiativ kom mycket lägligt eftersom behovet av en dialog i konkurrensfrågor mellan
Europeiska kommissionen och Kina blev uppenbart efter att Kina under första halvåret 2003 antagit
regler om koncentrationer som inbegriper utländska företag och om förebyggande av
monopolprissättning. Det faktum att Kina nu har en konkurrenslagstiftning kan utgöra en grund för
diskussioner om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen mellan parternas myndigheter. 

701. Förberedande samtal med relevanta kinesiska myndigheter om formerna för en dialog på
konkurrensområdet ägde rum i samband med kommissionsledamot Mario Montis besök i Peking den
24 november.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

702. Under året fortsatte också kommissionen sitt nära samarbete med Eftas övervakningsmyndighet
kring tillämpningen av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Sydkorea

703. Den 21 maj träffade kommissionsledamoten Mario Monti chefen för Sydkoreas
konkurrensmyndighet, dr Kang Chul-kyu. Samarbetet mellan Sydkoreas konkurrensmyndighet och
Europeiska kommissionen är utmärkt, och parterna har ofta gemensamma åsikter inom multilaterala
konkurrensforum. Den sydkoreanska konkurrensmyndighetens bidrag till det internationella
konkurrensnätverket är mycket uppskattat. Sydkoreas konkurrensmyndighet organiserar det
internationella konkurrensnätverkets nästa årliga konferens, som kommer att äga rum i Söul under
2004. Inför denna konferens har de båda parterna haft regelbundna kontakter för att utbyta åsikter i
konkurrensfrågor av gemensamt intresse.

Latinamerika

704. Kommissionen har gett ett bidrag på över 2 miljoner euro till ett treårigt projekt i den andinska
regionen med början i mars 2003 i syfte att förbättra och harmonisera konkurrenslagstiftningen och
stödja de institutioner som ansvarar för att kontrollera och tillämpa denna lagstiftning i Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela. Projektets mål är att förbättra regionens rättsliga och
administrativa förmåga att tillämpa konkurrenslagstiftningen, att stödja de institutioner som ansvarar för
att tillämpa och kontrollera bestämmelserna på området samt att främja en konkurrenskultur. Man
kommer att genomföra ett antal åtgärder för att nå dessa mål, där experter från EU och de berörda
länderna kommer att delta. Åtgärderna inbegriper underregionala och nationella seminarier, juridiska
samråd, sektoriella undersökningar samt utbildning av tjänstemän och domare som ansvarar för att
tillämpa och kontrollera konkurrenslagstiftningen.

4. Multilateralt samarbete

4.1 Det internationella konkurrensnätverket

705. Det internationella konkurrensnätverket (ICN), där kommissionen är en av grundarna, håller på att
utvecklas till ett ledande forum för multilaterala diskussioner om internationell konkurrenspolitik (345).
ICN grundades i oktober 2001 som ett virtuellt nätverk av 14 konkurrensmyndigheter. Som svar på

¥345∂ Ytterligare information om det internationella konkurrensnätverket finns på nätverkets webbplats
(www.internationalcompetitionnetwork.org).
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framväxten av konkurrensordningar runt om i världen försöker ICN underlätta internationellt samarbete
och utarbeta förslag på harmonisering av förfarandena och innehållet i dessa ordningar. I dagsläget har
ICN mer än 80 medlemmar och inbegriper sålunda en stor majoritet av de konkurrensmyndigheter som
finns i världen. ICN bjuder också in rådgivare från den akademiska världen, näringslivet och
konsumentorganisationer samt jurister för att bidra till arbetsprojekten. 

706. Sedan ICN:s invigningskonferens i Neapel är kommissionen medordförande för ett av ICN:s tre
stora arbetsprojekt. Syftet med detta projekt är att finna sätt att underlätta inrättandet av trovärdiga
konkurrensmyndigheter i utvecklingsländer och länder under snabb utveckling. Som ett första resultat av
detta arbete lade kommissionen tillsammans med Sydafrikas konkurrensmyndighet fram en övergripande
rapport (346) vid ICN:s andra årliga konferens, som hölls i Merida, Mexiko, den 23–25 juni 2003. Utifrån
de erfarenheter som gjorts av konkurrensmyndigheter i både utvecklingsländer och utvecklade länder
belyser man i denna rapport de utmaningar som man ofta har övervunnit när man inrättat
konkurrensmyndigheter i utvecklingsländer eller länder under snabb utveckling. I rapporten beskrivs
också hur en myndighets ställning gentemot berörda parter såsom staten, domstolsväsendet, det civila
samhället, ”konkurrensspecialister” och näringslivet kan förbättras. Slutligen övervägs vilka åtgärder
som kan vidtas för att effektivisera yttre bistånd till sådana processer. Rapporten avslutas med en
förteckning över frågor som bör tas upp när man utformar program för tekniskt bistånd.

707. Kommissionen spelade också en aktiv roll i ICN:s pågående arbete i fråga om företagskoncentra-
tioner. För mer ingående information se avsnittet om företagskoncentrationer – II.5.1.

708. ICN slutförde sitt arbete i fråga om främjandet av konkurrenspolitiken i Merida. Bland annat
studerade delegaterna hur vissa konkurrensmyndigheter har använt sina befogenheter att vidta främjande
åtgärder för att förbättra regelverket inom ett antal reglerade sektorer. Som en del av en ny ”verktygslåda”
för att stödja konkurrensorganens arbete med att främja konkurrensen har kommissionen också framställt
en cd-rom där den redogör för sina egna initiativ på området. Dessa hjälpmedel finns tillgängliga via en
databas på Internet eller ett ”informationscentrum” på ICN:s webbplats (347).

709. Slutligen beslutade ICN:s medlemmar i Merida att inleda ett nytt arbetsprojekt som skall
diskutera tillämpningen av antitrustlagstiftning inom reglerade sektorer. De franska och italienska
konkurrensmyndigheterna är medordförande för detta projekt, genom vilket ICN kommer att utvidga sin
verksamhet till det traditionella antitrustområdet.

4.2 Världshandelsorganisationen

710. WTO:s ministermöte i Cancún i september avslutades utan att några beslut fattats på
konkurrensområdet. Följaktligen inleddes inte heller några formella förhandlingar om ett WTO-avtal på
konkurrensområdet. Detta trots det faktum att man i Dohadeklarationen från november 2001 hade
beslutat att sådana förhandlingar skulle inledas efter WTO:s nästa ministermöte och trots att betydande
framsteg gjorts inom WTO:s Genèvebaserade arbetsgrupp om handel och konkurrens när det gäller att
klargöra många av de aktuella frågeställningarna (i denna process ingick två sammanträden som
arbetsgruppen hade under 2003 före mötet i Cancún).

¥346∂ Se Internet (www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20 Report_16June2003.pdf).
¥347∂ Se Internet (www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html).
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4.3 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

711. Under 2003 var kommissionen mycket aktiv inom OECD:s konkurrenskommitté.
Konkurrenskommittén omfattar ett presidium (där generaldirektören för Europeiska kommissionens
generaldirektorat för konkurrens är ledamot) och flera arbetsgrupper i frågor som konkurrens och
reglerade sektorer, internationella aspekter på konkurrensen, koncentrationer och karteller. 

712. Kommissionen deltog också i OECD:s möten i konkurrensfrågor, t.ex. det globala
konkurrensforumet, där man en gång om året möter länder som står utanför OECD, gemensamma möten
mellan konkurrenskommittén och kommittéerna för konsumentpolitik och handel, den särskilda gruppen
för regleringspolitik samt Amsterdamkonferensen om priser på tillträde till infrastrukturer, vilken
medfinansierades av det nyinrättande nederländska forskningscentret för ekonomisk reglering. 

713. Kommissionen deltog aktivt i alla rundabordssamtal inom OECD där man tog upp
konkurrensfrågor liksom i bedömningen av Norge, Tyskland och Frankrike. Under 2003 lade
kommissionen fram sju skriftliga synpunkter till konkurrenskommittén i följande frågor:

i) Internationellt informationsutbyte i förfaranden för koncentrationskontroll.

ii) Reglering av samtrafiktjänster.

iii) Företagskoncentrationer inom medievärlden.

iv) Förfaranden som är rättvisa för parterna i koncentrationsutredningar.

v) Konkurrens och konsumentpolitik (348): komplementaritet, konflikter och luckor.

vi) Skyldigheter att tillhandahålla icke-kommersiella tjänster och avreglering.

vii) Korrigerande åtgärder vid koncentrationer.

714. Kommissionen bidrog också till arbetet inom OECD:s kommitté för ekonomiska bedömningar
(Economic and Development Review Committee, EDRC), som publicerade 2003 års rapport om euroområdet.

4.4 Unctad

715. Kommissionen deltog i det femte mötet för UNCTAD:s mellanstatliga grupp av
konkurrensexperter den 2–4 juli och lade fram två dokument, ett om samspelet mellan
konkurrenspolitiken och industripolitiken, och ett om tekniskt bistånd till kapacitetsuppbyggnad på
konkurrensområdet. I det första dokumentet underströks att det finns många metoder för att undvika
konflikter mellan konkurrenspolitiken och industripolitiken i utvecklingsländer (och utvecklade länder),
medan man i det andra dokumentet pekade på Europeiska kommissionens vilja att ge tekniskt bistånd till
konkurrensorgan i utvecklingsländer, i den mån som dess resurser räcker till med tanke på att sådant
tekniskt bistånd finansieras via Europeiska unionens utvecklingsbudget och inte direkt av Europeiska
kommissionens GD Konkurrens. Utöver de formella sammanträdena gav mötet kommissionens
företrädare möjlighet att träffa företrädare för konkurrensorgan i utvecklingsländer och ta del av deras
erfarenheter och problem.

¥348∂ I detta dokument avses med konsumentskydd enbart skydd av konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen, även
om det annars i allmänhet också inbegriper skydd av deras hälsa och säkerhet.
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4.5 Det internationella kartellseminariet (International Cartel Workshop)

716. I oktober 2003 var kommissionen värd för ett möte inom det internationella kartellseminariet
som samlade cirka 160 konkurrenstjänstemän från över 35 länder, bl.a. Australien, Brasilien, Förenta
staterna, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Norge, Schweiz, Sydafrika och Turkiet samt EU:s
medlemsstater och de anslutande länderna. Ett antal internationella organisationer som ägnar sig åt
konkurrensfrågor, som t.ex. OECD, var också representerade.

717. Seminariet, som var det femte av sitt slag, gav tjänstemännen möjlighet att utbyta erfarenheter
och förstärka samarbetet i kampen mot internationella karteller. Kommissionsledamot Mario Monti
uttryckte sig på följande sätt: ”Kartellerna blir alltmer internationella. För att ta sig an den utmaning som
följer av kartellernas internationalisering måste konkurrensmyndigheterna samarbeta i mycket större
utsträckning, t.ex. genom att samordna oanmälda inspektioner och utbyta tips om hur man bäst utrotar
detta gissel för ekonomin”.

718. Karteller utgör en av de allvarligaste överträdelserna mot konkurrenslagstiftningen i hela världen
eftersom de ofta leder till högre priser i det ekonomiska systemet och för konsumenterna. På lång sikt
bidrar de också till en försämrad konkurrenskraft och utgör ett hot mot sysselsättningen eftersom
kartellerna tillåter de inblandade företagen att vara mindre innovativa än om konkurrenstrycket hade
utövat sin fulla kraft. 

719. I artikel 81 i EG-fördraget förbjuds avtal som innebär att priser direkt eller indirekt fastställs, att
produktion begränsas eller kontrolleras eller att marknader eller inköpskällor delas upp. Kommissionen
har ansvaret för att tillämpa dessa bestämmelser inte bara i de 15 – snart 25 – EU-länderna, utan också i
Norge, Island och Liechtenstein i enlighet med artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. 

720. Seminariets syfte är att deltagarna skall utbyta erfarenheter och kunskaper när det gäller att
utreda, beivra och bekämpa denna typ av hemliga överenskommelser. Vid 2003 års seminarium
diskuterade man särskilt de immunitetsprogram som allt fler länder antar för att uppmuntra företag att
avslöja karteller mot löften om nedsatta eller helt avskrivna böter. 

721. Andra diskussionsämnen inbegrep mekanismerna för att förstärka utbytet av information mellan
de olika jurisdiktionerna och effektiviteten hos särskilda utrednings- och rättsverktyg vid undersökningar
av kartellärenden.
KONK. RAPP. 2003
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VI — UTSIKTER FÖR 2004

1. Antitrust

722. Tillämpningen av kartellagstiftningen kommer att förbli en av kommissionens viktigaste
prioriteringar när det gäller kommissionens antitrustverksamhet. På grundval av de undersökningar som
för närvarande pågår räknar kommissionen med att utfärda ett stort antal beslut och meddelanden om
invändningar under 2004, i linje med den tendens som rått under de senaste tre åren. 

723. Kampen mot särskilt konkurrensbegränsande karteller kan ge resultat endast om den har en
trovärdig avskräckande effekt på (potentiella) lagöverträdare som innebär en stor sannolikhet att sådana
”konspirationer mot konsumenterna” upptäcks och att tillräckligt hårda påföljder döms ut. 

724. Sannolikheten att karteller avslöjas torde fortsätta att öka under 2004, vilket beror på flera
olika åtgärder. För det första kommer GD Konkurrens självt att kunna rikta större resurser till det
aktiva arbetet med att avslöja särskilt konkurrensbegränsande karteller sedan moderniseringsförord-
ningen, (EG) nr 1/2003, trätt i kraft och omorganisationen av generaldirektoratet fullbordats. För det
andra förväntas konkurrenterna fortsätta att slå larm om karteller spontant genom att utnyttja bestäm-
melserna om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden. För det tredje föreskrivs i
förordning (EG) nr 1/2003 en förstärkning av kommissionens utredningsredskap. Detta är kopplat till
en förstärkning av samarbetet och skapandet av nätverk mellan kommissionen och EU:s medlems-
stater, särskilt genom utbyte av konfidentiell information inom Europeiska konkurrensnätverket. För
det sista kommer det internationella samarbetet i varierande omfattning mellan kartellmyndigheterna –
både i enskilda ärenden och mer allmänt genom skapande av bästa praxis – att fortsätta att öka. 

725. När det gäller sanktioner kommer kommissionen att fortsätta sin policy att fastställa böter på en
nivå som garanterar att företag inte bara straffas för sitt olagliga beteende, utan också avskräcks från att
agera på liknande sätt i framtiden.

2. Koncentrationer

726. Under första delen av året måste ansträngningar göras för att revidera sekundärlagstiftningen,
genomförandeförordningen, CO-formuläret etc. för att förbereda sig för ikraftträdandet av den reviderade
ramen för bedömning av koncentrationer med gemenskapsdimension den 1 maj 2004. Under andra
halvåret kommer utmaningen att vara tillämpningen av dessa nya instrument inklusive riktlinjerna för
bedömning av horisontella koncentrationer och riktlinjerna för bästa praxis. Arbetet kommer att fortsätta
med riktlinjerna för icke-horisontella koncentrationer. 

3. Statligt stöd

727. Reformprocessen kommer att fortsätta hela år 2004. Den vilar på tre pelare: en förfarandemässig
reform, förbättringar av den ekonomiska underbygganden av analyserna samt en reform av instrumenten
för kontrollen av statliga stöd. 

728. Den förfarandemässiga reformen är det område där arbetet kommit längst. En rad förändringar
för att förenkla och modernisera förfarandena har ringats in och ett utkast till förordning med ingående
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bestämmelser om genomförandet av tillämpningsförordningen för statligt stöd har diskuterats med
medlemsstaterna i rådgivande kommittén och torde bli antagna före maj 2004. 

729. Förbättringen av den ekonomiska underbyggnaden av analyserna bör resultera i utarbetandet av
nya instrument som bygger på ett test av huruvida stödet har några avsevärda effekter, vilket bör
möjliggöra en avsevärd förenkling av handläggningen av ärendena som – trots att de motsvarar definition
av statligt stöd i artikel 87.1 i EG-fördraget – inte väcker några större farhågor i fråga om en snedvridning
av konkurrensen eller effekter på handeln. 

730. Beträffande redan befintliga instrument kommer prioritet, efter antagandet av ändringar av
gruppundantagsförordningen för små och medelstora företag och utbildning, att ges till aktualiseringen
och förenklingen av statsstödsramen i syfte att beakta, särskilt de behov som uppstår vid utvidgningen
och på grund av de nya prioriteringarna inom gemenskapens politikområden. Bland de planerade nya
texterna ingår: revideringen av riktlinjer för undsättnings- och omstruktureringsstöd, av meddelandet om
referensräntesatser (inklusive fastställandet av referensräntesatser för de nya medlemsstaterna före den
1 maj 2004), av det nuvarande meddelandet om biofilm samt av riktlinjerna för exportkreditförsäkringar.
Parallellt med översynen av strukturfondsförordningarna som görs av GD Regionalpolitik kommer
särskilt statsstödsreglerna för nationellt regionalstöd att revideras. Övriga regler kommer att ändras vid
behov. Andra frågor på dagordningen är bl.a. övervakningen av genomförandet av riktlinjerna för
varvsindustrin, en översyn av riktlinjerna för forskning och utveckling samt nya policyinitiativ i fråga om
skattemässigt stöd. 

4. Internationell verksamhet

731. Europeiska kommissionen förväntar sig inta en ledande roll i den nya kartellarbetsgruppen inom
Internationella konkurrensnätverket (ICN) och EU:s konkurrenspolitik kommer att undersökas av OECD
under 2004.

732. Kommissionen kommer att föra sonderingssamtal med Förenta staterna om möjligheten att
inleda förhandlingar om en ”andra generationens avtal” som skulle möjliggöra ett utbyte av lagskyddad
information. Kommissionen kommer också att medverka i förhandlingarna om konkurrenskapitlen med
kandidatländerna Bulgarien och Rumänien, och även göra bedömningar av konkurrensordningarna i
Turkiet, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
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BILAGA — ÄRENDEN SOM DISKUTERAS I RAPPORTEN

1. Artiklarna 81, 82 och 86

Ärende Offentliggörande Punkt
3G Network Sharing EUT L 75, 12.3.2004 60–62, 118

Aminosyror 44–49

ARA, ARGEV, ARO 54–59

BP Lubricants EUT C 126, 28.5.2003 158

British Airways/Iberia EUT C 217, 12.9.2003 130–131

Clearstream Banking AG IP/03/462, 31.3.2003 175–181

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG EUT L 263, 14.10.2003 71–73, 119

DONG/DUC IP/03/566, 24.4.2003 95–99
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ENI/Gazprom IP/03/1345, 6.10.2003 98
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Franskt nötkött EUT L 209, 19.8.2003 36–37

Fria yrken 187–197
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Opel 165
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Reims II EUT L 56, 24.2.2004 68–70
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Yamaha IP/03/1028, 16.7.2003 63–64
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2. Koncentrationskontroll    

Ärende Offentliggörande Punkt
Alcan/Pechiney II IP/03/1309, 29.9.2003 253–256

ARD mot kommissionen 349–356

Arla/Express Dairies 296–298

BAT/Tabacchi Italiani IP/03/1441, 23.10.2003 303–307

Caemi/CVRD IP/03/1052, 18.7.2003 240–242

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130, 29.7.2003 246–248

Celanese/Degussa IP/03/826, 11.6.2003
IP/03/154, 31.1.2003

257–258

Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV IP/03/594, 30.4.2003 272–276

DSM/Roche IP/03/712, 19.5.2003 283–286

Electrabel/Intercommunales IP/03/230, 13.2.2003 293–295

GE/Instrumentarium IP/03/1193, 2.9.2003 287–292

Konica/Minolta IP/03/1004, 11.7.2003 237–239

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078, 23.7.2003 299–302

Newscorp/Telepiù 267–271

Petrolessence SA 321–325

Pfizer/Pharmacia IP/03/293, 27.2.2003 234–236

Philips och Babyliss mot kommissionen 308–320

Procter & Gamble/Wella IP/03/1137, 30.7.2003 243–245

Schlüsselverlag J.S. Moser mot kommissionen 332–338

SEB/Moulinex II IP/03/1531, 11.11.2003 259–262

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602, 30.4.2003 263–266

Sogecable/Canalsatèllite digital/Via Digital mot 
kommissionen

339–348

Teijin/Zeon IP/03/1157, 13.8.2003 249–252

Tetra Laval/Sidel II IP/03/36, 14.1.2003 230–233

Verband der freien Rohrwerke mot kommissionen 326–331

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 277–282, 100
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3. Statligt stöd
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500–503
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EUT C 197, 28.8.2003 447–448
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550
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473
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Spanien – P&O Ferries 599–605
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KONK. RAPP. 2003



178 XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG
Frankrike – ordning för fast skattesats 554

Frankrike – program för utomeuropeiska områden 476

Frankrike – Sernam 547

Frankrike – SNCM, stöd till omstrukturering 555

Frankrike – stödordning för kombinerade transporter EUT C 248, 30.4.2003 542

Frankrike – vattenordning 451

Frankrike – ZFU (skattefria stadsområden) 477–478

Irland – nya elverk 634–638

Irland – ordning för inkomster från utlandet 494–496

Irland – ordning för riskutjämning 420

Italien – De Tomaso i Cutro 516

Italien – Fiat Auto och Comau 472

Italien – fond för interventioner 
och kapitalinvesteringar

417–418

Italien – garantifond för skeppsbyggnad 511

Italien – IFS SpA 466–467

Italien – järnvägs- och sjötransporttjänster EUT C 311, 26.9.2003 545

Italien – minskade utsläpp av växthusgaser 597–598

Italien – ordning för rationaliseringsstöd Ännu ej offentliggjord 542–543

Italien – RAI 529–531

Italien – stödordning (riskkapital) 414–416

Italien – utsläpp av växthusgaser i Toscana 449–450

Italien – vägavgift för tunga fordon 549

Nederländerna – containerterminal i Alkmaar 544

Nederländerna – internationell 
finansieringsverksamhet

491–493

Österrike – Bank Burgenland AG 441–443

Österrike – BMW 470–471

Österrike – lag om nedsättning av energiskatt 422–423

Polen – icke-återvinningsbara kostnader 591

Portugal – frizonen Madeira EUT C 148, 25.6.2003 552

Portugal – RTP 529–531

Portugal – skattereserv för investeringar 468–469

Portugal – Vila Galé 428–429

Sverige – stödordning för investeringar 421

Förenade kungariket – BBC 650–651

Förenade kungariket – British Energy 436–438

Förenade kungariket – bussbolag 
för långdistanstrafik

551

Förenade kungariket – handlingsprogram för 
bearbetning av avfall

452–454

Förenade kungariket – intermodala containertransporter 
på järnväg

541

Förenade kungariket – klimatförändringsavgift, 
energiskatt

459–460

Förenade kungariket – kolindustrin 540

Förenade kungariket – Orkney 584–587

Förenade kungariket – Peugeotfabriken i Ryton 517
KONK. RAPP. 2003



XXXIII:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2004) 658 SLUTLIG 179
Förenade kungariket – Post Office Limited (POL) 640–643

Förenade kungariket – SBS Incubation Fund 474

Förenade kungariket – Selby complex 540

Förenade kungariket – Shotton 455–458

Förenade kungariket – stöd till sanering av förorenad 
eller övergiven industrimark

461–462
KONK. RAPP. 2003





Del II

Rapport om tillämpningen 
av konkurrensreglerna 
i Europeiska unionen

(Rapport utarbetad under ansvar 
av generaldirektoratet för konkurrens 
i anslutning till den XXXIII:e rapporten 
om konkurrenspolitiken 2003
SEK(2004) 658 slutlig)



Meddelande till läsaren

I nedanstående rapport om tillämpningen av konkurrensreglerna i Europeiska unionen (del II)
sammanfattas inte ärenden som redan beskrivs i den XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken
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I  —  ANTITRUST: ARTIKLARNA 81 OCH 82 I EG-FÖRDRAGET

A — Sammanfattning av ärendena

1. Förbud

1.1 Horisontella avtal

Nötkött (1)

Den 2 april 2003 (2) ålade kommissionen sex franska branschorganisationer inom nötköttsbranschen, av
vilka fyra företräder uppfödarna (bland annat FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles, som är den största franska jordbruksorganisationen) och två företräder slakterierna, böter på
sammanlagt 16,68 miljoner euro. Sådana organisationer är företagsorganisationer (eller organisationer
för företagsorganisationer) som går över gränserna för sitt uppdrag om de hjälper till att ingå och tillämpa
avtal som strider mot konkurrensreglerna.

Det aktuella avtalet ingicks den 24 oktober 2001 och kom till sedan uppfödarna demonstrerat i flera
veckor, vilket ledde till att slakterierna i en stor del av Frankrike stod stilla. I avtalet fastställdes att om
uppfödarna avslutade blockaden mot slakterierna skulle dessa i sin tur åta sig att mellan den
29 oktober 2001 och den 31 oktober 2001 1) tillfälligt upphöra med nötköttsimporten (detta åtagande
urvattnades genom ett kompletterande åtagande av den 30 november 2001, där man endast talade om
”solidaritet” mellan ”importörer” och ”exportörer”, vilket skall tolkas som ett åtagande att begränsa
importen), och att 2) på vissa grupper av fullvuxna nötkreatur tillämpa ett lägsta inköpspris som
angavs i en tabell i avtalet. 

Av dokument som hittades i samband med undersökningen framgår att avtalsparterna beslutade att
förnya avtalet muntligt och i hemlighet i slutet av november/början av december 2001, trots att de i slutet
av november samma år gav kommissionen skriftliga garantier om motsatsen. Av dokumenten framgår
också att parterna var fullt medvetna om att avtalet var olagligt. 

Det finns många bevis för att parterna genomförde de två överträdelserna i avtalet, som hade till syfte att
begränsa konkurrensen, vilket är förbjudet enligt artikel 81 i fördraget.

Att slakterierna gick med på åtagandet under hot om fysiskt våld från uppfödarna innebär inte att avtalet
inte omfattas av artikel 81. Att den franska jordbruksministern offentligt uppmuntrade parterna att ingå
det skriftliga avtalet av den 24 oktober 2001 och offentligt uppgav sig vara nöjd med att avtalet
undertecknats, är inte tillräckligt för att artikel 81 inte skall vara tillämplig på de sex organisationernas
beteende, eftersom det inte finns någon rättsligt bindande ram som skulle kunna ge parterna
handlingsutrymme.

¥1∂ Ärende COMP/F3/38.279.
¥2∂ EUT L 209, 19.8.2003.
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Kommissionen konstaterade också att undantagen i artikel 2 i förordning nr 26 (3) inte är tillämpliga.
Framför allt förefaller inte avtalet nödvändigt för att uppnå målen för den gemensamma jordbruks-
politiken (GJP) som anges i artikel 33 i fördraget. Skälen till detta är följande: i) ett undantag skall tolkas
strikt, ii) avtalet var irrelevant för uppnåendet av fyra av de fem målen för GJP, iii) syftet med den
gemensamma organisationen av marknaden för nötkött är att se till att målen för GJP uppnås, men avtalet
ingår inte bland de instrument som anges i GJP, iv) målen för GJP kan uppnås genom avtal som inte
begränsar konkurrensen i lika stor utsträckning. Avtalet är således oproportionerligt.

BERÄKNING AV BÖTER

Vid beräkningen av böterna konstaterades att överträdelsen var mycket allvarlig med tanke på dess art
(en priskartell och upphörande med eller begränsning av importen) och geografiska omfattning
(Frankrike är en av de största nötköttsmarknaderna och avtalet påverkade även andra marknader
eftersom det begränsade importen). Däremot var avtalet av mycket kort varaktighet (24 oktober 2001–
11 januari 2002).

För alla eller vissa av organisationerna ansågs följande tre omständigheter vara försvårande: i) det fysiska
våld jordbrukarna använde för att avtalet skulle komma till stånd och tillämpas, ii) att avtalet förlängdes i
hemlighet i slutet av november/början av december 2001, trots att parterna hade fått en varningsskrivelse
från kommissionen och försäkrat att avtalet inte skulle förlängas, och iii) en av jordbruksorganisa-
tionernas roll som initiativtagare.

För alla eller vissa av organisationerna ansågs följande tre omständigheter vara förmildrande:
i) jordbruksministerns offentliga ingripande till förmån för avtalet av den 24 oktober 2001, även om
detta ingripande var resultatet av flera veckors våldsamma demonstrationer från jordbrukarnas sida,
och iii) en av jordbruksorganisationerna hade endast en passiv roll.

I enlighet med punkt 5 b i riktlinjerna om beräkning av böter sattes bötesbeloppet ned betydligt med
hänsyn till de ekonomiska svårigheter som orsakades av galna ko-sjukan, som skakade jordbruks-
branschen och påverkade konsumenternas beteende.

Jordbruksorganisationerna ålades böter på mellan 600 000 och 12 miljoner euro (de högsta böterna
ålades FNSEA) och slakteriorganisationerna ålades böter på mellan 480 000 och 720 000 euro. 

Sorbater (4)

Den 1 oktober (5) ålade kommissionen Hoechst AG (Tyskland), Daicel Chemical Industries, Ltd. (Japan),
Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd. (Japan) och Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)
böter på 99,0, 16,6, 12,3 respektive 10,5 miljoner euro för att de deltagit i en kartell för fastställande av
priser och uppdelning av marknader inom sorbatsektorn tillsammans med Chisso Corporation (Japan).
Chisso Corporation befriades från böter, eftersom företaget var först med att lämna kommissionen
avgörande information om kartellens verksamhet. 

Sorbater är kemiska konserveringsmedel som används för att hämma eller förhindra tillväxt av
mikroorganismer. De används främst inom livsmedels- och bryggeribranschen. Under överträdelsens

¥3∂ Rådets förordning nr 26 av den 4 april 1962 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med
jordbruksvaror (EGT 30, 20.4.1962, s. 993; svensk specialutgåva, område 4, volym 1, s. 3).

¥4∂ Ärende COMP/E1/37.370.
¥5∂ Pressmeddelande IP/03/1330, 1.10.2003.
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sista år var EES-marknaden för organiska peroxider värd omkring 45 miljoner euro. Efter en
undersökning som inleddes 1998 ansåg kommissionen att företagen i fråga under åren 1979–1996
(1979–1995 för Nippon) hade deltagit i en global kartell, genom vilken de kom överens om målpriser,
genomförde prishöjningar, fördelade marknadsandelar och utbytte information om försäljningsvolymer
och marknadsandelar för sorbater.

Kartellen genomfördes genom att man höll regelbundna möten där deltagarna diskuterade målpriser och
volymfördelning.

BERÄKNING AV BÖTER OCH TILLÄMPNING AV MEDDELANDET OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

Vid fastställandet av bötesbeloppen tog kommissionen hänsyn till överträdelsens allvar och varaktighet,
och till om det fanns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Varje företags roll bedömdes
individuellt. 1996 års meddelande om förmånlig behandling tillämpades.

Överträdelsen ansågs vara mycket allvarlig. Företagen delades upp i två grupper beroende på deras
relativa betydelse på den berörda marknaden. Ett företag fick höjda böter på grund av sin storlek och sina
sammanlagda tillgångar. Överträdelsen var av lång varaktighet (över fem år).

Eftersom undersökningen av sorbatkartellen inleddes 1998, tillämpades 1996 års meddelande om förmånlig
behandling. Chisso Corporation var först med att lämna avgörande information till kommissionen och
befriades därför helt från de böter som företaget annars kunde ha ålagts (detta motsvarar immunitet mot
böter enligt det nya meddelandet om förmånlig behandling). Alla övriga kartellmedlemmar samarbetade på
något sätt med kommissionen och beviljades en lämplig nedsättning av böterna. Hoechst beviljades en
nedsättning med 50 %, Nippon 40 %, Daicel 30 % och Ueno 25 %. 

Elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter (6)

Den 3 december ålade kommissionen fem företag böter på sammanlagt 101,44 miljoner euro för att de
deltagit i en kartell för elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter, som omfattade EES-området.
Elektriska kol- och grafitprodukter används för att leda elektricitet till och i elmotorer, till exempel i bilar,
dammsugare och elektriska rakapparater. Mekaniska kol- och grafitprodukter används till exempel för att
plombera pumpar som innehåller vätskor. EES-marknaden inom denna sektor var värd 291 miljoner euro
1998, det sista hela året då kartellen var verksam.

Undersökningen inleddes efter det att Morgan Crucible Company plc i september 2001 ansökt om
befrielse från böter enligt 1996 års meddelande om förmånlig behandling. Kommissionen skickade ut
artikel 11-skrivelser i augusti 2002. Som svar på dessa ansökte alla mottagare utom en om förmånlig
behandling. De viktigaste uppgifterna i ärendet har inte bestridits. 

Kommissionens undersökning visade att C. Conradty Nürnberg GmbH (Tyskland), Hoffman & Co.
Elektrokohle AG (Österrike), Le Carbone Lorraine S.A. (Frankrike), Morgan Crucible Company plc
(Storbritannien), Schunk GmbH och Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (Tyskland – båda solidariskt
ansvariga) och SGL Carbon AG (Tyskland) direkt och indirekt hade fastställt försäljningspriser och andra
handelsvillkor för kunderna, delat upp marknader, framför allt genom tilldelning av kunder, och
samordnat åtgärder mot konkurrenter som inte deltog i kartellen. Överträdelsen varade åtminstone från
oktober 1988 till december 1999 (7). Över 140 kartellmöten hölls under denna period.

¥6∂ Ärende COMP/E2/38.359.
¥7∂ Pressmeddelande IP/03/1651, 3.12.2003.
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BERÄKNING AV BÖTER OCH TILLÄMPNING AV MEDDELANDET OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

Morgan befriades från böter eftersom man var först med att avslöja kartellen. Carbone Lorraine fick den
högsta nedsättningen av böterna för att man samarbetat med kommissionen vid undersökningen. Även
Schunk, Hoffman och SGL fick nedsatta böter. Följande bötesbelopp utdömdes: Carbone Lorraine
43,05 miljoner euro, Schunk 30,87 miljoner euro, SGL 23,64 miljoner euro, Hoffmann 2,82 miljoner euro,
och Conradty 1,06 miljoner euro.

Detta var den tredje undersökningen i rad av liknande konkurrenshämmande beteende på marknaden för
grafitprodukter. Tidigare har kommissionen ålagt böter för en grafitelektrodkartell (8) och en specialgra-
fitkartell (9). SGL deltog i alla dessa karteller. Carbone Lorraine deltog i kartellen för isostatisk
specialgrafit. Eftersom de olika kartellerna existerade samtidigt, höjdes inte böterna för dessa två företag,
vilket skulle ha skett om det hade varit fråga om upprepade överträdelser. 

SGL:s böter minskades eftersom företaget befann sig i en mycket svår finansiell situation och redan hade
ålagts höga böter för samtidig kartellverksamhet. Kommissionen ansåg att det under dessa exceptionella
omständigheter inte var nödvändigt att ålägga SGL högsta möjliga böter för att den avskräckande
effekten skulle uppnås.

Organiska peroxider (10)

Den 10 december (11) ålade kommission Atofina S.A. (Frankrike), Peroxid Chemie GmbH & Co KG
(Tyskland), Degussa UK Holdings Ltd. (Storbritannien) och Peroxid Chemie GmbH & Co KG
(Tyskland), solidariskt ansvariga, Peroxidos Organicos S.A (Spanien) och AC Treuhand AG (Schweiz)
böter på 43,47 miljoner euro, 8,83 miljoner euro, 16,73 miljoner euro, 0,5 miljoner euro respektive
1 000 euro. Akzo (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V, Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Chemicals
International B.V) befriades från böter eftersom de var först med att avslöja kartellen. Enligt en
undersökning som inleddes 1999 fann kommissionen att dessa företag deltog i en världsomfattande
kartell mellan 1971 och 1998 (vissa företag under kortare perioder). 

Organiska peroxider är organiska kemiska produkter med dubbelsyrebindning som används för
tillverkning av plast och gummi. Under överträdelsens sista år var EES-marknaden för organiska
peroxider värd omkring 250 miljoner euro. 

AC Treuhand, ett konsultföretag med säte i Schweiz, hjälpte till att driva kartellen genom att gömma
handlingar som var till företagens nackdel. Denna kartell, som varade i 29 år, är den mest långvariga som
kommissionen någonsin har avslöjat.

BERÄKNING AV BÖTER OCH TILLÄMPNING AV MEDDELANDET OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

Alla de berörda företagen ansågs ha begått en mycket allvarlig överträdelse. Företagen delades upp i tre
grupper beroende på deras relativa betydelse på den berörda marknaden. Två företag fick höjda böter på
grund av sin storlek och sina sammanlagda tillgångar. Alla deltagare begick en överträdelse med lång
varaktighet (över fem år). Ett företag fick nedsatta böter eftersom det avslöjade kartellens ovanligt långa
varaktighet. 

¥8∂ Kommissionens beslut 2002/271/EG i ärende COMP/E1/36.490 – Grafitelektroder (EGT L 100, 16.4.2002, s. 1).
¥9∂ Kommissionens beslut av den 17 december 2002 i ärende COMP/E1/37.667 – Specialgrafit (pressmeddelande

IP/02/1906, 17.12.2002).
¥10∂ Ärende COMP/E2/37.857.
¥11∂ Pressmeddelande IP/03/1700, 10.12.2003.
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Konsultföretaget AC Treuhand ansågs ha överträtt EU-lagstiftningen genom att hjälpa till med att
organisera kartellen, men fick ändå relativt låga böter eftersom detta är ett nytt tillvägagångssätt. Tre
mottagare av beslutet, nämligen Peroxid Chemie, Atofina och Degussa UK Holdings, fick höjda böter
eftersom de tidigare hade deltagit i andra karteller.

Eftersom undersökningen av den kartell som avsåg organiska peroxider inleddes 2000, tillämpades 1996
års meddelande om förmånlig behandling. Akzo var först med att ge kommissionen avgörande uppgifter
och befriades därför från de böter som företaget annars skulle ha ålagts. Alla andra tillverkare av
organiska peroxider samarbetade på något sätt med kommissionen och beviljades en lämplig nedsättning
av böterna. Atochem fick en nedsättning med 50 %, Peroxid Chemie och Degussa UK Holdings 25 %
samt Perorsa 15 %.

Kopparrör för industriellt bruk (12)

I ett beslut av den 16 december 2003 konstaterade Europeiska kommissionen att de ledande europeiska
tillverkarna av kopparrör, KM Europa Metal AG (tillsammans med sina helägda dotterbolag Europa
Metalli SpA och Tréfimétaux SA), Wieland Werke AG och Outokumpu Oyj (tillsammans med sitt
helägda dotterbolag Outokumpu Copper Products Oy) hade överträtt EG:s konkurrensregler genom att
samverka för att fastställa priser och dela upp marknader på EES-marknaden för precisionslindade
kopparrör för industriellt bruk. Kommissionens undersökning, som inleddes 2001, visade att
överträdelsen varade från 1988 till början av 2001. 

Den relevanta produkten används främst för luftkonditionering och kyl- och frysindustrin. Övriga
industriella användningsområden är rördelar, ledningar för kyl och frys, gasvärme, torkning genom
filtrering och telekommunikationsledningar. EES-marknaden för precisionslindade kopparrör för
industriellt bruk beräknades vara värd omkring 290 miljoner euro år 2000. 

Huvudsyftet med kartellen var att stoppa urholkningen av priserna och stabilisera marknadsandelarna på
EES-marknaden för precisionslindade kopparrör för industriellt bruk. Kartellen organiserades inom ramen
för den i Schweiz baserade organisationen Cuproclima Quality Association for ACR Tubes, som grundades
1985 med det legitima syftet att främja en kvalitetsstandard för rör för industriellt bruk. De möten som hölls
inom denna organisation varje höst gav konkurrerande tillverkare möjlighet att komma överens om
målpriser. Under de möten som hölls på våren kunde man sedan kontrollera att alla följde överenskom-
melserna genom att utbyta detaljerade uppgifter om försäljningsvolymer och om de priser som man tog ut
av kunderna. Vid kartellmötena användes inte något skriftligt material. Mötena hölls oftast i samband med
Cuproclima-mötena och då på den andra dagen efter det att den officiella dagordningen hade behandlats. 

Kommissionen ansåg att företagens beteende var en mycket allvarlig överträdelse av gemenskapens och
EES konkurrensregler. Därför antog kommissionen ett beslut enligt artikel 81.1 i EG-fördraget och
artikel 53.1 i EES-avtalet och ålade företagen böter på sammanlagt 78,73 miljoner euro. De högsta
böterna ålades företagen i KME-koncernen och uppgick till 39,81 miljoner euro. Wieland Werke ålades
böter på 20,79 miljoner euro och Outokumpu ålades böter på 18,13 miljoner euro. 

BERÄKNING AV BÖTER OCH TILLÄMPNING AV MEDDELANDET OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

Vid fastställandet av bötesbeloppen tog kommissionen hänsyn till överträdelsens allvar och varaktighet,
och till om det fanns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Varje företags roll bedömdes
individuellt. 

¥12∂ Ärende COMP/E1/38.240 (EUT L 125, 28.4.2004). 
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Inom KME-koncernen delades de inledande bötesbeloppen upp i två: ett belopp för perioden från 1988
till 1995, då KME inte hörde samman med Europa Metalli och Tréfimétaux, och ett belopp för perioden
från 1995 till 2001, då KME-koncernen utgjorde ett enda företag. Denna beräkning delades upp
ytterligare för den första perioden och ett separat bötesbelopp beräknades för det företag som bestod av
Europa Metallli och Tréfimétaux och ett annat för KME.

Alla de berörda företagen ansågs ha begått en mycket allvarlig överträdelse. Företagen delades upp i två
grupper beroende på deras relativa betydelse på den berörda marknaden. Outokumpus böter höjdes på
grund av dess storlek och sammanlagda tillgångar. Alla deltagare begick en överträdelse med lång
varaktighet (över fem år).

För Outokumpu var det en försvårande omständighet att företaget redan tidigare gjort sig skyldigt till en
överträdelse av samma slag (kommissionens beslut 90/417/EKSG, Kallvalsade platta produkter av
rostfritt stål) (13). En förmildrande omständighet var däremot att Outokumpu samarbete med
kommissionen gick utöver vad som kunde förväntas enligt 1996 års meddelande om förmånlig
behandling, eftersom företaget var först med att avslöja hur länge kartellen funnits (över tolv år). 

Eftersom undersökningen av den kartell som avsåg rör för industriellt bruk inleddes 2001, tillämpades
1996 års meddelande om förmånlig behandling. Alla mottagare av beslutet samarbetade med
kommissionen vid undersökningen. I detta fall var endast avsnitt D i 1996 års meddelande om förmånlig
behandling tillämpligt, eftersom inget av företagen började samarbeta med kommissionen före
inspektionerna, som resulterade i ett bevismaterial som skulle ha gett kommissionen möjlighet att inleda
förfarandet och ålägga företagen böter för en överträdelse som pågått minst fyra år.

Outokumpu ansökte om förmånlig behandling omedelbart efter kommissionens inspektioner och
avslöjade att kartellen funnits från 1988 till 2001. Outokumpu började samarbeta med kommissionen
mycket tidigare än de andra deltagarna och man samarbetade fullt ut. Outokumpu beviljades därför den
högsta möjliga nedsättningen på 50 % för sitt samarbete.

Wielande Werke och KME började samarbeta med kommissionen i ett sent skede i förfarandet, mer än ett
och ett halvt år efter kommissionens inspektioner och endast som svar på kommissionens formella
begäran om upplysningar. De fick därför en mindre nedsättning av böterna än Outokumpu, nämligen
20 % respektive 30 %. Att KME fick en större nedsättning än Wielande Werke beror på att KME:s
uppgifter om överträdelsens varaktighet och kontinuitet var mer omfattande. 

1.2 Vertikala avtal

Yamaha (14)

Den 16 juli antog kommissionen ett beslut (15) om att ålägga Yamaha Corporation Japan, Yamaha Europa
GmbH, Yamaha Musica Italia S.p.A., Yamaha Musique France S.A. och Yamaha Scandinavia AB (16)
böter om 2,56 miljoner euro för begränsningar av handeln och prisbindning i Europa. Yamaha använder
ett selektivt distributionssystem för att distribuera en rad traditionella och elektroniska musikinstrument
och elektronisk utrustning för att skapa, förstärka och förändra ljud. Yamaha är marknadsledande på de
flesta av de relevanta marknaderna för musikinstrument i Europa. 

¥13∂ EGT L 220, 15.8.1990, s. 28. 
¥14∂ Ärende COMP/F1/37.975.
¥15∂ Kommissionens beslut av den 16 juli 2003 (pressmeddelande IP/03/1028, 16.7.2003).
¥16∂ De fem mottagarna av beslutet är solidariskt ansvariga för böterna.
KONK. RAPP. 2003
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Ärendet inleddes på kommissionens initiativ och byggde på uppgifter som samlades in genom en begäran
om upplysningar som i slutet av oktober 2000 skickades till Yamahas europeiska dotterbolag och till
olika återförsäljare. Av kopiorna av de avtal som skickades till kommissionen framgick att Yamaha,
åtminstone sedan 1970-talet, hade överträtt EG:s konkurrensregler. Efter kommissionens ingripande har
Yamaha skrivit till återförsäljarna för att förtydliga eller ändra de berörda bestämmelserna. Yamaha
anmälde också ett nytt Europaomfattande avtal i mars 2002. 

Kommissionen fann följande separata produktmarknader: marknaden för akustiska pianon, digitalpianon,
elorglar, bärbara keyboard, högteknisk elektronisk musikutrustning, pro audio-produkter, trummor,
gitarrer och blåsinstrument. De relevanta geografiska marknaderna ansågs vara nationella. 

Yamahas europeiska dotterbolag och deras officiella återförsäljare har tillämpat olika avtal och samordnade
förfaranden som har till syfte att begränsa konkurrensen i olika medlemsstater och EES-länder (Belgien,
Danmark, Frankrike, Island, Italien, Nederländerna, Tyskland och Österrike) i den mening som avses i
artikel 81.1 i EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet. Begränsningarna utgjorde uppdelning av
marknader och prisbindning och ingick oftast i återförsäljaravtalen. Följande begränsningar konstaterades:
i) skyldighet för officiella återförsäljare att endast sälja till slutkunder i Frankrike, Italien och Tyskland,
ii) skyldighet för officiella återförsäljare att endast köpa från Yamahas nationella dotterbolag i Frankrike och
Italien, iii) skyldighet för officiella återförsäljare att leverera endast till återförsäljare som godkänts av
Yamahas nationella dotterbolag i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Österrike, iv) begränsning av
exporten via Internet i Belgien, Tyskland och Österrike, v) områdesskydd i form av garantier för tillverkarna
i Belgien, Danmark och Tyskland, vi) direkta begränsningar för parallellhandeln i Island, och
vii) prisbindning i Italien, Nederländerna och Österrike.

Områdesskydd skyddar återförsäljarna från konkurrens inom ett varumärke och berövar konsumenterna
fördelarna med en integrerad marknad. Ett sådant skydd ökar prisskillnaderna mellan medlemsstaterna
på ett konstlat sätt. Avtalen och de samordnade förfarandena kompletterade varandra genom att de
begränsade försäljningen utanför områdena och återförsäljarnas möjligheter att själva sätta sina priser.
Därför skulle de ha kunnat ha samma syfte att på ett konstlat sätt upprätthålla olika prisnivåer i olika
länder.

Sådana avtal kan förstärka uppdelningen av marknaderna i nationella marknader och på så sätt hindra den
ekonomiska integration som fördraget är avsett att genomföra. På grund av Yamahas ställning på de
berörda marknaderna och på grund av begränsningarnas karaktär, bland annat områdesskydd och
prisbegränsningar, fanns det en betydande risk för att handeln mellan medlemsstater skulle påverkas.

Gruppundantaget enligt kommissionens förordning (EG) nr 2790/99 var inte tillämpligt. På flera
marknader har Yamaha en marknadsandel som vida överstiger 30 %, vilket enligt artikel 3 i förordningen
innebär att undantaget inte är tillämpligt. Även om den relevanta marknaden skulle anses vara de
musikinstrumentmarknader i EES där Yamahas andel av den sammanlagda försäljningen är mindre än
30 %, skulle förordning (EG) nr 2790/99 inte vara tillämplig, eftersom det är fråga om särskilt allvarliga
begränsningar enligt artikel 4 a, b och d i förordningen. Det var inte möjligt att bevilja något individuellt
undantag enligt artikel 81.3, eftersom avtalen inte hade anmälts till kommissionen. Även om avtalen
hade anmälts, skulle de inte ha kunnat komma i fråga för ett individuellt undantag enligt artikel 81.1 i
EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet, eftersom villkoren för ett undantag inte var uppfyllda på
grund av de konkurrensbegränsningar som beskrivs ovan.

Avtal och samordnade förfaranden i vilka man delar upp de nationella marknaderna och fastställer
försäljningspriset strider enligt en omfattande rättspraxis mot gemenskapsmålen. Överträdelsen ansågs
därför vara allvarlig. Vissa inslag i överträdelsen gällde dock endast ett litet antal återförsäljare eller
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endast vissa produkter och ingick inte automatiskt i alla de avtal som Yamaha tillämpade inom EES.
Överträdelsen pågick mellan 1977 och 2002. Det var därmed fråga om en överträdelse med lång
varaktighet. Man tillämpade dock inte alla inslag i överträdelsen samtidigt. Att Yamaha upphörde med de
flesta begränsningarna så snart kommissionen ingrep betraktades som en förmildrande omständighet.

1.3 Missbruk av dominerande ställning

Deutsche Telekom AG (17)

Den 21 maj antog kommissionen ett beslut enligt artikel 82 om Deutsche Telekoms prisstrategi för
tillträde till det fasta telenätet på lokal nivå. I beslutet fann kommissionen att Deutsche Telekom (DT)
ägnade sig åt marginalpress genom att ta ut högre grossistpriser av nya aktörer för tillträde till det lokala
accessnätet än vad slutkunderna betalade för tillträde till det fasta nätet. Kommissionen ålade DT böter på
12,6 miljoner euro.

En marginalpress kan anses existera om en vertikalt integrerad operatör tar ut så höga grossistspriser för
tillträde till det lokala accessnätet att konkurrenterna på slutkundsmarknaden tvingas ta ut högre priser av
sina slutkunder än den vertikalt integrerade operatören tar ut från sina slutkunder för samma tjänster (18).
Om grossistpriserna är högre än slutkundspriserna kan konkurrenterna aldrig gå med vinst, även om de är
lika effektiva som den dominerande operatören. Detta beror på att konkurrenterna förutom
grossistpriserna också har andra kostnader att ta hänsyn till, till exempel för marknadsföring, fakturering
och inkasso, när de erbjuder slutkunderna motsvarande tjänst.

Kommissionen fann att DT tog ut högre priser av konkurrenterna för tillträde på grossistnivå än man tog
av sina egna slutkunder för tillträde till det fasta nätet. En sådan negativ spridning, där konkurrenterna
måste betala mer på grossistnivå än vad slutkunderna betalar för samma tjänster, är ett klart fall av
marginalpress utan några kostnader som måste beaktas. Från och med 2002 blev priserna för tillträde till
accessnätet lägre än slutkundspriserna, så att det uppstod en positiv spridning mellan dessa priser.
Konkurrenterna kunde dock inte heller under denna period konkurrera med DT på lika villkor. På
grundval av uppgifter som DT lämnat fann kommissionen att den positiva spridningen ännu inte var
tillräcklig för att DT skulle kunna täcka sina egna produktspecifika kostnader för att tillhandahålla
motsvarande slutkundstjänster. Kommissionen använde således DT:s egna kostnader i efterföljande led
som jämförelse i detta fall. Jämförelsen visade att det verkligen var fråga om marginalpress, eftersom DT
självt inte skulle ha kunnat tillhandahålla teleabonnemang utan att göra förluster, om man hade tvingats
att betala samma grossistpris som sina konkurrenter (19). Med hjälp av jämförelsen kunde kommissionen
också konstatera att marginalpressen fortsatte även efter det att den tyska regleringsmyndigheten för
telekommunikationer (RegTP) sänkte de månatliga grossistpriserna från och med den 1 maj 2003.

När kommissionen fattar beslut om att ett företag missbrukar en dominerande ställning, skall den visa att
det inte var en åtgärd från de offentliga myndigheternas sida som låg bakom missbruket. Kommissionen
har därför redogjort för hur DT skulle ha kunnat undvika marginalpressen. Framför allt kunde man ha
höjt slutkundspriserna för analoga förbindelser och ISDN- och ADSL-förbindelser inom ramen för det
tyska systemet med ett pristak. Att det fanns utrymme för sådana prishöjningar framgår av att DT faktiskt

¥17∂ Ärende COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579 (EUT L 263, 14.10.2003; pressmeddelande IP/03/717, 21.5.2003).
¥18∂ Kommissionens beslut av den 18 juli 1988, Napier Brown – British Sugar (EGT L 284, 19.10.1988, punkt 66 [ej översatt

till svenska]).
¥19∂ Tillkännagivande om tillämpning av konkurrensreglerna på tillträdesavtal inom telekommunikationssektorn (EGT C 265,

22.8.1998, punkt 117).
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höjde slutkundspriserna mellan 1998 och 2002. Dessa prishöjningar var ett steg i rätt riktning, men
höjningarna var inte tillräckligt stora för att marginalpressen skulle upphöra.

Det system med pristak som infördes av förbundsministeriet för post och telekommunikationer gav DT
möjlighet att göra om sitt avgiftssystem mellan 1998 och 2001. Höjda abonnemangsavgifter för
slutkunderna kunde ha utjämnats genom sänkta samtalsavgifter. Systemet med pristak begränsade inte
prissänkningarnas antal och omfattning, så DT kunde ha höjt abonnemangsavgifterna och sänkt
samtalsavgifterna med motsvarande belopp. DT sänkte samtalsavgifterna sex gånger mellan januari 1998
och februari 2000. Därför var det både ur juridisk och ekonomisk synvinkel möjligt att höja
abonnemangsavgifterna. Dessutom kunde DT när som helst ha sänkt samtalsavgifterna, framför allt för
lokalsamtal, och på så sätt fått ännu större utrymme att höja månads- och engångsavgifterna för analoga
förbindelser och ISDN-förbindelser.

Under det system med pristak som varit i kraft sedan den 1 januari 2002 har DT höjt abonnemangsav-
gifterna i det närmaste så mycket som man haft rätt till. DT hade möjlighet att undvika marginalpressen
inte bara genom de abonnemangsavgifter som reglerades i systemet med pristak, utan också genom de
oreglerade ADSL-avgifterna. DT hade faktiskt möjlighet att när som helst höja priserna för
abonnemangsavgifterna för ADSL för att minska marginalpressen, utan att detta först behövde
godkännas av RegTP. Ändå har DT:s ADSL-avgifter varit i det närmaste oförändrade. Även om DT inte
skulle ha kunnat avskaffa marginalpressen helt genom att höja ADSL-avgifterna, skulle man ha kunnat
minska den.

Wanadoo Interactive (20)

Den 16 juli antog kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 82 i fördraget om Wanadoos
prisstrategi för sina ADSL-tjänster. Kommissionen fann att Wanadoo, som då till 72 % ägdes av France
Télécom, hade ägnat sig åt underprissättning från och med mars 2001 till och med oktober 2002 och
ålade därför böter på 10,35 miljoner euro.

Enligt EU:s rättspraxis kan man använda två test för att se om det är fråga om missbruk i form av
underprissättning. När de genomsnittliga rörliga kostnaderna inte täcks antar man alltid att det är fråga
om missbruk. Om de genomsnittliga rörliga kostnaderna täcks, men inte de genomsnittliga
totalkostnaderna, anses det vara fråga om missbruk om prissättningen ingår i en plan att slå ut
konkurrenter (21). I beslutet användes de två testen för tiden före respektive efter augusti 2001. Från slutet
av 2000 till oktober 2002 marknadsförde Wanadoo sina ADSL-tjänster (kända som Wanadoo ADSL och
eXtense) till priser som låg under de genomsnittliga totalkostnaderna. Av kommissionens undersökning
framgick att Wanadoos priser till och med låg mycket under de genomsnittliga rörliga kostnaderna fram
till augusti 2001 och att priserna under den efterföljande perioden i stort motsvarade de genomsnittliga
rörliga kostnaderna, men låg avsevärt under de genomsnittliga totalkostnaderna. Wanadoos prisstrategi
ledde till att företagets andel av den allmänna marknaden för bredbandsuppkoppling till Internet steg från
50 % till en stabil andel på 72 % under den tid som överträdelsen pågick. Under hela denna period hade
Wanadoo (mellan 80–95 %) av marknadssegmentet ADSL.

Eftersom massmarknadsföringen av Wanadoos ADSL-tjänster inte började förrän i mars 2001 ansåg
kommissionen att missbruket inleddes den dagen. Kommissionen tog också hänsyn till att marknaden
före mars 2001 kanske inte var så utvecklad att det hade varit meningsfullt att tillämpa kriteriet om

¥20∂ Ärende COMP/C1/38.233, ännu ej offentliggjort (pressmeddelande IP/03/1025, 16.7.2003).
¥21∂ Mål C-62/86, Akzo mot kommissionen (Rec. 1991, s. I-03359), mål C-333/94 P, Tetra Pak International SA mot

kommissionen (REG 1996, s. I-5951).
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underprissättning, och Wanadoo kan i början ha överskattat sina mindre konkurrenters konkurrenskraft.
Wanadoos prispolitik ledde till avsevärda förluster fram till slutet av 2002. Av dokument som
kommissionen fann vid en inspektion i Wanadoos lokaler drogs slutsatsen att Wanadoo hade för avsikt att
i förväg lägga beslag på den strategiska marknaden för höghastighetsuppkoppling till Internet, till skada
för sannolika och lika effektiva konkurrenter. Medan Wanadoo gjorde stora förluster på den berörda
tjänsten, räknade France Télécom med stora vinster under överskådlig tid för sina ADSL-tjänster på
grossistnivå. France Télécom hade då nästan 100 % av marknaden för ADSL-tjänster på grossistnivå till
Internet-leverantörer (bland annat Wanadoo). Missbruket upphörde i oktober 2002 när France Télécom
införde nya grossistpriser som var mer än 30 % lägre än de man tidigare tagit ut.

Wanadoo-ärendet väckte en klassisk fråga inom EU:s konkurrenslagstiftning, nämligen hur man skall
kunna skilja mellan ett normalt beteende som grundas på ett företags legitima mål och ett missbruk.
Wanadoo hävdade att man genom att sälja sina tjänster till underpris agerade rationellt för att utveckla
en ny marknad och bli lönsamt på medellång sikt. Företaget skickade beräkningar för att visa att för
varje ny abonnent skulle det nuvärdesberäknade kassaflödet för de tjänster som sålts med förlust bli
positivt under mindre än fem år. Beräkningarna var i och för sig inspirerade av erkända normer för hur
man fattar investeringsbeslut, men kommissionen godkände inte att man genom dessa beräkningar
skulle kunna bedöma om ett dominerande företags beteende utgör underprissättning eller inte. I de
flesta fall är dessutom själva syftet med underprissättning att återvinna förluster som görs i
inledningsskedet under en viss tidsperiod. Företaget räknar med att det, efter att ha slagit ut eller tuktat
sina konkurrenter, skall kunna öka sina vinster för att kompensera för förlusterna under perioden med
underprissättning. Att visa att det är rationellt att förvärva en ADSL-kund, eftersom det ger positiva
deflaterade intäkter under fem år, är kanske bara ett bevis för att underprissättningen kommer att löna
sig. Om kommissionen hade godtagit Wanadoos argument skulle det ha inneburit att underprissättning
aldrig kan förekomma.

Wanadoo-ärendet väckte också frågan om huruvida det var lägligt för kommissionen att ingripa på en
marknad som fortfarande är under utveckling. I slutet av 2000 hade den franska marknaden för
höghastighetsuppkoppling till Internet omkring 200 000 kunder och hade kommit långt från
inledningsskedet där man experimenterar med teknik och marknadsföring. Sedan mitten av 2000 hade
marknaden växt allt snabbare. Det stämmer dock att denna marknad kommer att fortsätta att växa och att
den definitivt inte var mogen när beslutet fattades. 

Kommissionen ansåg att varken artikel 82 eller rättspraxis ger möjlighet till ett undantag från
tillämpningen av konkurrensreglerna på sektorer som ännu inte är helt mogna eller som anses vara
tillväxtmarknader. Om konkurrensreglerna endast kunde tillämpas på helt stabiliserade marknader skulle
man ta ifrån konkurrensmyndigheterna möjligheten att agera i tid, innan det missbruk som avlöjats har
haft full effekt och företaget har kunnat befästa den ställning det fått genom missbruket. Kommissionens
ingripande var befogat också med tanke på att det inom denna typ av sektor är en stor fördel att vara först
på marknaden. Ett av målen med Wanadoos underprissättning var också att vara först på höghastighets-
marknaden och att i allmänhetens ögon vara det företag som lyckas med att införa tekniska nyheter.
Faktum är att Wanadoo även nu när missbruket upphört kan dra nytta av att allmänheten fått denna bild
av företaget och av andra fördelar man fick genom att vara först på marknaden.

IMS Health (se del I, s. 37).

GVG/FS (se del I, s. 38).
KONK. RAPP. 2003



ANTITRUST 197
2. Godkännanden

2.1 Horisontella och vertikala avtal

Livsmedel och drycker

Interbrew (22)

Den 15 april godkände kommissionen de ändrade leveransavtalen mellan Interbrew, Belgiens största
bryggeri, och pubar, restauranger och hotell i Belgien genom en administrativ skrivelse med ett icke-
ingripandebesked. För att godkänna avtalen krävde kommissionen att Interbrew skulle ändra dem så att
konkurrenterna fick tillgång till de kunder inom hotell- och restaurangbranschen som omfattades av
”kopplingsförbehållet”. Detta ärende är ett exempel på hur kommissionen behandlar vertikala
leveransavtal i bryggeribranschen för bryggerier med en marknadsandel på över 30 %, nu när sådana
avtal inte längre omfattas av gruppundantag. Den 29 maj 2002 fattade den nationella konkurrensmyn-
digheten (NMa), efter att ha varit i kontakt med kommissionen, liknande beslut om de bryggeriavtal som
ingåtts av Heineken, det ledande nederländska bryggeriet med en marknadsandel på över 30 %.

Mer än 7 000 försäljningsställen har haft ett så kallat ”låneavtal” (23) med Interbrew, och därmed
omfattats av den konkurrensklausul (en klausul som förbjuder dem att servera öl från något annat
bryggeri) som ingår i dessa avtal. Konkurrensklausulen kommer i framtiden endast att omfatta pils på fat.
Endast om Interbrews pils på fat skulle stå för mindre än 50 % av försäljningsställets sammanlagda
ölförsäljning, måste försäljningsstället köpa mellanskillnaden från Interbrews utbud av annat öl än pils. 

Dessutom kan försäljningsställena nu avsluta sitt låneavtal när som helst, förutsatt att de ger Interbrew tre
månaders varsel och betalar tillbaka (utan straffavgifter) det utestående kapitalet eller utrustningens
återstående värde. 

Den konkurrensklausul som omfattar mer än 3 000 andra försäljningsställen som drivs på licens eller
underlicens (24) från Interbrew kommer endast att avse fatöl. Därmed kan konkurrerande bryggerier sälja
flask- eller burköl, även pils, till dessa försäljningsställen. Dessutom kommer licens- eller
underlicenstagaren att ha rätt att servera ett annat fatöl än pils som ”gästöl”. Detta gästöl kommer att
levereras av Interbrew eller någon annan grossist som Interbrew valt ut.

Motorfordon och bränsle

PO/Audi Deutschland (25)

Den nya gruppundantagsförordningen för motorfordon (26) trädde i kraft den 1 oktober 2002. I
förordningen föreskrivs en ettårig övergångsperiod till och med den 30 september 2003 för att ge alla

¥22∂ Ärende COMP/F3/A37.904 – Interbrew (se pressmeddelande IP/03/345).
¥23∂ Ett avtal genom vilket Interbrew ger oberoende försäljningsställen inom hotell- och restaurangbranschen ett lån, en

bankgaranti eller värdefull utrustning. Avtalet är i regel giltigt i högst fem år.
¥24∂ Enligt ett licens- eller underlicensavtal, som är giltigt i minst nio år, äger Interbrew försäljningsstället och licensierar det

till en fristående företagare eller också är Interbrew licenstagare och licensierar i sin tur försäljningstället till en
underlicenstagare.

¥25∂ Ärende COMP/38.554.
¥26∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på

grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn (EGT L 203, 1.8.2002, s. 30).
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berörda parter tid att anpassa sina återförsäljningsavtal till de nya bestämmelserna. Det första ärende där
den nya förordningen tillämpades gav kommissionen tillfälle att förtydliga två viktiga aspekter:
godkännande av verkstäder i fordonstillverkarnas nätverk och tillämpningen av förordningen under
övergångsperioden.

Under hösten 2002 fick kommissionen många klagomål från tidigare Audi-återförsäljare och -verkstäder
om att Audi vägrade att före övergångsperiodens slut ingå avtal med företag som uppfyllde kvalitetskri-
terierna för att godkännas som Audi-verkstäder.

Syftet med den nya gruppundantagsförordningen är att öka konkurrensen både när det gäller
försäljningen av nya motorfordon och tillhandahållandet av reparations- och underhållstjänster. I den nya
förordningen omorganiseras kopplingen mellan försäljning av nya fordon och tillhandahållandet av
reparations- och underhållstjänster (efterservice). Med de nya bestämmelserna kan företagen bli
medlemmar i en fordonstillverkares distributionsnät och koncentrera verksamheten på reparation och
underhåll av motorfordon samt försäljning av reservdelar (se artikel 1.1.1 och 4.1 h i den nya
förordningen). Innan den nya förordningen trädde i kraft hade Audi och vissa andra fordonstillverkare
ingått avtal med auktoriserade verkstäder som endast tillhandahöll efterservice. Samtidigt med nätverket
av auktoriserade verkstäder fanns ett nätverk av auktoriserade återförsäljare av respektive märke, som
sålde nya bilar och samtidigt tillhandahöll efterservice.

Med utgångspunkt från de uppgifter som fanns tillgängliga om dels Audis och de auktoriserade
verkstädernas marknadsandelar, dels de fristående verkstädernas marknadsandelar konstaterade
kommissionen att Audi på marknaden för efterservice för Audi-bilar hade en marknadsandel som
översteg det tröskevärde på 30 % som anges i artikel 3.1 i gruppundantagsförordningen. För att omfattas
av förordningen var Audi därför skyldigt att införa ett kvalitativt selektivt distributionssystem. Ett sådant
system är icke-diskriminerande, vilket innebär att alla företag som uppfyller kvalitetskriterierna har rätt
att ingå i tillverkarens nätverk.

Kommissionen undersökte också om Audi kunde vara skyldigt att införa ett sådant kvalitativt distribu-
tionssystem innan övergångsperioden gick ut. Enligt artikel 10 i gruppundantagsförordningen skall
förbudet i artikel 81.1 i EG-fördraget inte gälla under perioden från och med den 1 oktober 2002 till och
med den 30 september 2003 i fråga om avtal som redan gäller den 30 september 2002 och som inte
uppfyller de villkor för undantag som anges i den nya förordningen, men som uppfyller de villkor för
undantag som anges i den gamla gruppundantagsförordningen (27). Avtalen mellan Audi och de
auktoriserade verkstäderna som endast gällde efterservice omfattades inte av övergångsperioden. Skälet
till detta är att sådana avtal inte omfattades av den gamla gruppundantagsförordningen, eftersom avtalen
inte förutsatte en koppling mellan försäljning av nya fordon och underhåll, vilket var ett av villkoren för
att den gamla förordningen skulle vara tillämplig. 

Audi gick med på att införa ett system med kvalitativ selektiv distribution för efterservice för att man
skulle omfattas av det nya gruppundantaget. Detta innebar att Audi endast skulle använda kvalitets-
kriterier när man valde ut auktoriserade verkstäder och ingå serviceavtal med verkstäder som uppfyllde
de kriterier som Audi fastställt redan före övergångsperiodens slut. Lösningen innebar att tidigare Audi-
återförsäljare och -verkstäder som uppfyllde kriterierna åter kunde vara verksamma på marknaden som
medlemmar i Audis nätverk. Dessutom åtog sig Volkswagen AG att se till att samma policy tillämpades
av alla andra märken inom Volkswagen-koncernen. 

¥27∂ Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa
grupper försäljnings- och serviceavtal för motorfordon (EGT L 145, 29.6.1995, s. 25).
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Ett av de främsta målen med Audi-ärendet var att ge andra motorfordonstillverkare vägledning om hur de
skall agera när det gäller efterservicenäten. Därför gav kommissionen ut pressmeddelande IP/03/80 av
den 20 januari 2003. I pressmeddelandet klargjordes att motorfordonstillverkare som den 1 oktober 2002
hade ett nätverk med serviceställen och en marknadsandel som översteg 30 % för de berörda reparations-
och underhållstjänsterna inte kunde omfattas av den övergångsperiod som anges i den nya gruppundan-
tagsförordningen när det gällde serviceavtalen. För att dessa avtal skulle omfattas av förordning (EG) nr
1400/2002 var en sådan tillverkare alltså tvungen att införa ett kvalitativt selektivt distributionssystem för
sitt nätverk av godkända verkstäder från och med den dag som anges i förordningen, dvs. senast den
1 oktober 2002. 

Neste Markkinointi Oy (28)

Ärendet Neste Markkinointi Oy (”Neste”) var ett av de första ärenden där kommissionen granskade
vertikala avtal efter det att gruppundantagsförordningen för vertikala avtal (29) hade antagits. Ärendet
gällde avtal med bensinstationer som anmälts av det finska företaget Neste. I avtalen fanns dels en
konkurrensklausul, dels exklusiva inköpsskyldigheter för motorbränsle. Ett avtal avsåg driften av
bensinstationer som ägs av Neste, men drivs av återförsäljare. Det andra avtalet avsåg leveranser av
motorbränsle till bensinstationer som ägs och drivs av återförsäljare, men under Nestes varumärke. Ett
tillkännagivande offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och berörda tredje
parter inbjöds att lämna synpunkter på de anmälda avtalen (30).

Vid sin undersökning fann kommissionen att Nestes marknadsandel på marknaden för detaljförsäljning
av motorbränsle i Finland inte överskred det tröskelvärde på 30 % som fastställs i gruppundantagsför-
ordningen. Kommissionen övervägde att i enlighet med artikel 6 i gruppundantagsförordningen förklara
att förordningen inte skulle tillämpas i detta fall. Skälet var den kumulativa utestängningseffekt som
skapades genom att även Nestes konkurrenter ingått liknande avtal med konkurrensklausuler eller
exklusiva inköpsskyldigheter. 

Kommissionen tillämpade domen i målet Delimitis (31) och fann att nya leverantörer av motorbränsle
kunde komma in på marknaden genom att ingå avtal med befintliga bensinstationer som ägdes och drevs
av återförsäljare och som ville byta leverantör eller genom att öppna nya bensinstationer. Varje år förnyas
i genomsnitt 20 % av avtalen om bränsleleveranser till bensinstationer som ägs och drivs av
återförsäljare. Kommissionen konstaterade att en ny typ av distributionskanal ökar i Finland, nämligen
obemannade bensinstationer som kräver färre investeringar och mindre försäljning för att vara lönsamma.
En annan ny distributionskanal som fortfarande har stora utvecklingsmöjligheter är bensinstationer som
drivs av stormarknader. Kommissionen fann att nya aktörer hade utnyttjat dessa möjligheter och
framgångsrikt gått in på den finska detaljmarknaden för motorbränsle.

Kommissionen konstaterade därför i en administrativ skrivelse att de anmälda avtalen omfattades av
gruppundantagsförordningen, under förutsättning att bensinstationer som ägs och drivs av återförsäljare (32)
omfattas av en konkurrensklausul i högst fem år i enlighet med artikel 5 a i gruppundantagsförordningen.

¥28∂ Ärende COMP/E3/38.194 och COMP/E3/38.195.
¥29∂ Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på

grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (EGT L 336, 29.12.1999).
¥30∂ EGT C 70, 19.3.2002.
¥31∂ Dom av den 28 februari 1991 i mål C-234/89, Stergios Delimitis mot Henninger Bräu (Rec. 1991, s. I-935; svensk

specialutgåva XI, s. I-00065).
¥32∂ För bensinstationer som ägs av Neste men drivs av återförsäljare gäller inte femårsgränsen, under förutsättning att

konkurrensklausulen endast gäller under den tid då återförsäljaren har rätt att använda lokalerna och marken.
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Kommissionen krävde att Neste skulle anpassa varaktigheten för arrendeavtal om marken där Nestes
dieselautomater (som inte omfattades av anmälan) installeras, som Neste hade ingått med vissa
återförsäljare som själva äger och driver sina bensinstationer, till varaktigheten för motorbränsleavtalet.
Syftet med detta krav från kommissionen var att återförsäljarens möjligheter att byta leverantör när avtalet
med Neste löpt ut inte skulle begränsas.

BP Lubricants (33)

I samband med bedömningen av en anmälan från BP plc av vissa avtal med fordonsverkstäder i alla
medlemsstater (34) fick kommissionen tillfälle att åter redogöra för och tillämpa sin politik i fråga om
vertikala begränsningar som inte omfattas av gruppundantag. De anmälda avtalen omfattas nu av
förordning (EG) nr 1400/2002 om gruppundantag inom motorfordonssektorn. I avtalen, som avser
smörjmedel för underhåll, kombineras driftslån och andra incitament med en inköpsförpliktelse, som
omfattar större delen eller alla verkstadens inköp av smörjmedel för underhåll under en femårsperiod.
Inköpsförpliktelsen är därför en indirekt konkurrensklausul. Sådana avtal är mycket vanliga inom denna
bransch. Indirekta konkurrensklausuler av det slag som BP anmält omfattas av gruppundantaget enligt
artikel 5 a i förordning (EG) nr 2790/1999 om vertikala begränsningar, men inte enligt artikel 5.1 a i den
branschspecifika förordningen. Flera branschorganisationer har kontaktat GD Konkurrens för att få
information om hur deras avtal skall betraktas mot bakgrund av den nya gruppundantagsförordningen för
motorfordonssektorn.

Bedömningen av BP:s avtal visade att i flera medlemsstater skulle sådana avtal sannolikt inte begränsa
konkurrensen märkbart. I de fall där artikel 81.1 kunde vara tillämplig, visade det sig att även om avtalen
inte uppfyllde villkoren i den berörda gruppundantagsförordningen, så var artikel 81.3 tillämplig på de
enskilda begränsningarna i den form de hade i nästan alla de övriga medlemsstaterna. Skälen till detta var
bland annat att BP inte hade någon dominerande ställning, att företaget endast levererade en liten del av
alla de produkter som behövs för reparationer och underhåll och inte tillämpade några andra
begränsningar som förvärrade den anmälda konkurrensklausulens negativa effekter. Dessutom ändrade
BP sin anmälan för att de anmälda avtalen skulle vara förenliga med kommissionens politik i fråga om
vertikala begränsningar (35) i medlemsstater där två kumulativa villkor är eller kommer att bli uppfyllda.

— Det första villkoret är att BP:s marknadsandel överskrider 30 %.

— Det andra villkoret är att den marknadsandel som omfattas av BP:s kopplingsförbehåll är större än
15 %, under förutsättning att det finns parallella nät med begränsningar som har samma effekter på
konkurrensen som BP:s begränsningar, och att dessa nät omfattar minst 30 % av den relevanta
marknaden. 

BP åtog sig att informera köpare i dessa medlemsstater och att ge de kunder som omfattas av de
anmälda avtalen rätt att avsluta avtalen med sex månaders varsel två år efter det att de trätt i kraft.
I september avslutade GD Konkurrens ärendet genom en administrativ skrivelse och meddelade
branschorganisationerna att kommissionen har för avsikt att tillämpa ovannämnda principer på andra
avtal av samma slag.

¥33∂ Ärende COMP/F2/38.730.
¥34∂ Anmälda i enlighet med artiklarna 2 och 4 i rådets förordning nr 17. Se tillkännagivandet om anmälan i EUT C 126,

28.5.2003.
¥35∂ Tillkännagivande från kommissionen: ”Riktlinjer om vertikala begränsningar”, EGT C 291, 13.10.2000, s. 1. När det

gäller avtal om försäljning av ett enda varumärke, se punkterna 138–158, särskilt punkt 156. Se även GD Konkurrens
förklarande broschyr om kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002, fråga 17.
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Elektronisk kommunikation

T-Mobile Deutschland/O2 German – Network Sharing Rahmenvertrag (36) och O2 UK Limited/T-Mobile
UK Limited – UK Network Sharing Agreement (37) 

Den 30 april och den 16 juli antog kommissionen två beslut om undantag där den fastställer gränserna för
mobiloperatörers samarbete genom delad nätinfrastruktur i Förenade kungariket och Tyskland. I februari
2002 anmälde T-mobile och mmO2 två avtal där det fastställdes att de skulle samarbeta genom att dela
nätinfrastruktur vid uppbyggnaden av tredje generationens (”3G”) mobilnät.

Kommissionen ansåg inte att gemensam användning av anläggningar begränsade konkurrensen i något av
fallen. Samarbetet gäller endast grundläggande nätelement och avtalsparterna kontrollerar självständigt
sina stamnät. Gemensam användning av anläggningar är bra för miljön och rekommenderas också av
hälsoskäl.

Nationell roaming (38) mellan mobiloperatörer begränsar konkurrensen på grossistnivå med potentiella
skadliga effekter på marknaderna i efterföljande led. Roaming försämrar infrastrukturkonkurrensen,
eftersom den märkbart begränsar konkurrensen i fråga om täckning, kvalitet och överföringshastigheter.
Roaming minskar också utrymmet för priskonkurrens på tjänstenivå, eftersom operatörerna endast kan
konkurrera genom tjänsteutbudet, inte med hjälp av pris eller kvalitet.

Nationell roaming ger emellertid operatörerna möjlighet att snabbare tillhandahålla bättre täckning,
kvalitet och överföringshastigheter. Detta gäller framför allt landsbygden och avlägset belägna
områden där de ekonomiska incitamenten till att bygga upp ett högkvalitativt nätverk är få. I
tättbebyggda områden finns det många ekonomiska incitament att bygga upp separata nätverk och
konkurrensen mellan konkurrenter kommer att vara avgörande vid bedömningen av hur
konkurrenskraftig marknaden är. Nationell roaming är berättigad endast under en begränsad tid för att
främja konkurrensen under uppbyggnaden av ett nätverk, den kommersiella lanseringen och en tidig
introduktion av 3G-tjänster.

I de två besluten undantog kommissionen nationell roaming i landsbygdsområden till och med den
31 december 2008. De marknader som påverkas av begränsningarna är fortfarande under utveckling och
det var inte möjligt att bedöma begränsningarnas sannolika effekter för en period längre än fem år.
Kommissionen har en annan syn på roaming i tättbebyggda områden i Förenade kungariket än i
Tyskland, eftersom operatörernas ställning på marknaden inte är densamma i båda länderna. I Förenade
kungariket är båda avtalsparterna väletablerade operatörer och roamingen omfattar endast vissa städer
med mindre än 10 % av befolkningen i Förenade kungariket fram till och med den 31 december 2007. I
Tyskland är O2 den minsta operatören på 2G-marknaden med en marknadsandel på omkring 8 % på
detaljmarknaden och roamingen i tättbebyggda områden ger O2 möjlighet att snabbare lansera bättre
3G-tjänster och därigenom konkurrera mer effektivt med de etablerade operatörerna. Roaming i
tättbebyggda områden kommer att avvecklas enligt en fast tidtabell och upphör den 31 december 2008. 

¥36∂ Ärende COMP/C1/38.369 (EUT L 75, 12.3.2004; pressmeddelande IP/03/1026, 16.7.2003).
¥37∂ Ärende COMP/C1/38.370 (EUT L 200, 7.8.2003; pressmeddelande IP/03/589, 30.4.2003). Ärende COMP/C1/38.369

(EUT L 75, 12.3.2004; pressmeddelande IP/03/1026, 16.7.2003).
¥38∂ Vid nationell roaming använder de berörda operatörerna inte några delar av nätverket gemensamt, utan de använder bara

varandras nätverk för att tillhandahålla sina egna kunder tjänster.
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Media

Telenor/Canal+/Canal Digital (39)

Den 29 december antog kommissionen ett positivt beslut om undantag och delvis icke-ingripande-besked
för flera avtal på den nordiska betal-tv-marknaden om ensamrätt och samarbete och med konkurrens-
klausuler. Avtalen hade ingåtts mellan å ena sidan Telenor-koncernen och dess dotterbolag Canal Digital
(som är den största nordiska distributionsplattformen för betal-tv via satellit) och å andra sidan Groupe
Canal+ SA och dess f.d. dotterbolag Canal+ Television AB (”Canal+Nordic”). Canal+ Nordic var den
första nordiska leverantören av premiumkanaler för betal-tv.

I den form avtalen först anmäldes skulle de ha medfört en rad konkurrensproblem, framför allt genom
den långa giltighetstiden för vissa konkurrensklausuler och bestämmelser om ensamrätt i fråga om
satellitdistribution av Canal+ Nordics premiumkanaler för betal-tv i Norden och olika bestämmelser om
horisontell samordning och gemensamt förvärv av innehåll. Om dessa bestämmelser hade tillämpats
skulle det ha lett till en långvarig avskärmning av de relevanta nordiska marknaderna både i föregående
och efterföljande led (grossist- och detaljistledet) och Telenor skulle under mycket lång tid ha hindrats
från att skapa ett eget betal-tv-varumärke. Som en lösning på dessa konkurrensproblem åtog sig parterna
själva att avsevärt förkorta giltighetstiden för de berörda bestämmelserna och också begränsa
bestämmelsernas räckvidd. Vissa bestämmelser ströks helt. Kommissionen offentliggjorde ett
tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EG) nr
17 (40) och uppmanade berörda tredje parter att lämna synpunkter på avtalen. Därefter gjorde
kommissionen ett undantag för de anmälda avtalen för en period på fem år (från och med den 21 juni
2002 till och med den 21 juni 2007). En förutsättning för undantaget var att parterna ändrade avtalen i
enlighet med sina åtaganden. 

Kommissionen fann att de anmälda avtalen, i den mån de begränsar konkurrensen, uppfyller de villkor
som fastställs i artikel 81.3 i fördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet. Kommissonen tog hänsyn till en rad
effektivitetsvinster som begränsningarna skulle medföra och till att begränsningarna var nödvändiga för
att dessa effektivitetsvinster skulle uppnås. Bland annat fick parterna möjlighet att ta igen marknads-
specifika investeringar i betal-tv-branschen under en viss tidsperiod, man kunde bevara en rimlig
konkurrens mellan varumärken på de nordiska betal-tv-marknaderna (mellan Canal+ Nordic/Canal
Digital och MTG/Viasat, den främsta konkurrenten i fråga om satellitdistribution av betal-tv) och
slutkonsumenterna tillförsäkrades en skälig andel av den vinst som uppnås, till exempel genom bättre
digitala betal-tv-tjänster och digitala dekodrar till ett billigt pris.

UEFA:s Champions League (41)

Kommissionen invände till en början mot avtalet om gemensam försäljning, som anmäldes 1999,
eftersom UEFA sålde alla tv-rättigheter till Champions League i ett paket till ett enda tv-bolag, som fick
ensamrätt i upp till fyra år i taget. Köparna var ofta fristående tv-bolag som kunde underlicensiera vissa
rättigheter till betal-tv-bolag. En av de största bristerna i det ursprungliga avtalet om gemensam
försäljning var att vissa matcher inte kunde ses live i tv, och att Internet- och telefonoperatörer helt enkelt
nekades tillgång till rättigheterna. UEFA:s avtal om gemensam försäljning begränsade därför
konkurrensen på mediemarknaderna.

¥39∂ Ärende COMP/C2/38.287.
¥40∂ EUT C 149, 26.6.2003, s. 16.
¥41∂ Ärende COMP/C2/37.398 (pressmeddelande IP/03/1105, 24.7.2003).
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Kommissionen utfärdade därför ett meddelande om invändningar i juli 2001 och efter intensiva
förhandlingar anmälde UEFA ett nytt avtal om gemensam försäljning i maj 2002. I det nya avtalet
inrättades ett enda försäljningsställe för en färdigpaketerad varumärkesprodukt på marknaden för
mediainnehåll, vilket leder till avsevärt lägre transaktionskostnader till förmån för fotbollsklubbarna, tv-
bolagen och tittarna.

Det nya avtalet om gemensam försäljning garanterar att alla medierättigheter säljs genom ett
anbudsförfarande i 14 separata paket för upp till tre år. Dessutom kommer UEFA att förlora sin
ensamrätt att sälja tv-rättigheter som inte har sålts före ett visst slutdatum. UEFA och de enskilda
klubbarna kommer att parallellt med varandra utnyttja vissa rättigheter till direktsändning och senare
sändning i tv, arkivrättigheter och sist men inte minst rättigheter för de nya medierna. Detta ger en
bredare och mer mångfaldig täckning av matcherna. Förutom att UEFA tillhandahåller ett brett utbud
av fotbollsserieprodukter, kan fotbollsklubbarna nu på sina webbplatser, via mobila tjänster, på dvd-
skivor och liknande erbjuda helt nya klubbrelaterade produkter där tyngdpunkten läggs på de enskilda
klubbarna.

Kommissionens ingripande ledde till en framgångsrik öppning av marknaden. Jämfört med läget före
ingripandet kommer dubbelt så många tv-bolag att sända UEFA Champions League. Den nya ordningen
har skapat ny konkurrens på mediemarknaderna där tv-bolag och nya medieoperatörer konkurrerar om att
erbjuda konsumenterna sina produkter.

Kommissionen godkände UEFA:s avtal om gemensam försäljning av medierättigheterna till Uefa
Champions League i ett villkorat beslut om undantag av den 23 juli 2003 (42).

Konsumentelektronik

Ingman Disc + VDC mot Philips och Sony (43), Pollydisc mot Philips och Sony (44), Broadcrest m.fl. mot
Philips och Sony (45) och Philips och Sony (46): anmälan av ett standardlicensavtal (47)

Genom en administrativ skrivelse godkände kommissionen den 25 juli flera bilaterala avtal mellan
Philips och Sony på cd-teknikområdet och ett standardlicensavtal som hädanefter skall erbjudas tredje
parter inom samma område.

Den administrativa skrivelsen är en del av en mer omfattande lösning på ett antal frågor och problem som
kommissionen och tredje parter uppmärksammat när det gäller vissa aspekter av ett gemensamt licensie-
ringsprogram som Philips och Sony utarbetat i fråga om cd-teknik. 

Kommissionens intresse för detta område väcktes för några år sedan, när flera företag som tillverkade
förinspelade cd-skivor (med musik eller programvara som tillhandahållits av innehållsägare) lämnade in
klagomål mot Philips och Sony några år efter det att de båda företagen kommit överens om ett
gemensamt licensieringsprogram för cd-format. 

¥42∂ Se del I, ruta 2.
¥43∂ Ärende COMP/C3/37.288.
¥44∂ Ärende COMP/C3/37.561.
¥45∂ Ärende COMP/C3/37.707.
¥46∂ Ärende COMP/C3/38.787.
¥47∂ Pressmeddelande IP/03/1152, 7.8.2003.
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Kommissionen tog emot tre klagomål (48) som lämnades in av sammanlagt 20 klagande (49). Kommissionen
behandlade alla tre klagomålen samtidigt.

De klagande hävdade att Philips och Sony hade brutit mot artiklarna 81 och 82 genom att ta ut oskäliga
licensavgifter och genom att de hade inrättat en patentpool som omfattade immateriella rättigheter som
inte var nödvändiga och som hade löpt ut.

Cd-tekniken har varit mycket framgångsrik. Den är ursprunget till såväl cd-skivor som cd-rom och cd-
spelare, liksom andra mindre framgångsrika cd-format (till exempel cd-i eller cdv). Samma teknik ligger
också till grund för inspelningsbara skivor (cd-r och cd-rw) och för dvd-skivor.

Philips och Sony utvecklade standardspecifikationerna för cd-systemet som ett led i ett innovationsprogram
för digital ljudinspelning som Electronics Industry Association of Japan tagit initiativet till. Cd-formatet för
ljudinspelningar lanserades 1982. Då gav Philips och Sony ut standardspecifikationen System Description
Compact Disc Digital Audio (”rödboken”). År 1987 antog Internationella elektrotekniska kommissionen
rödboken som grund för sin internationella standard för digitala ljudsystem för cd. År 1992 antog även
Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering denna standard.

År 1984 utvecklade Philips och Sony cd-rom-skivan. Inom dataindustrin har cd-rom i stor utsträckning
ersatt disketter som det magnetiska lagringsmedium som man i första hand väljer för utgivning av stora
databaser och distribution av programvara. Philips och Sony fastställde en specifikation för cd-rom-
skivor i System Description Compact Disc Read Only Memory (”gulboken”), som 1989 antogs av IEC
och Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Kommissionens konkurrensbedömning koncentrerades på följande frågor:

För det första definierades en relevant marknad för licensiering av cd-tekniken. Geografiskt skulle denna
marknad omfatta åtminstone hela EES. En viktig faktor i detta sammanhang var att Philips och Sony
licensierar sina immateriella rättigheter. Denna separata affärsverksamhet ger licensintäkter, som kan
kontrolleras i företagens årsredovisning.

För det andra gjorde kommissionen med hjälp av insamlade uppgifter den preliminära bedömningen att
Philips och Sony tillsammans kunde ha en dominerande ställning på den marknaden. En viktig faktor i
detta sammanhang var den starka strukturella kopplingen som med tiden utvecklats mellan Philips och
Sony på cd-området och andra områden. Denna koppling ugjordes av en rad korsvisa licensavtal som
ingåtts sedan 1979. År 1982 lanserade Philips och Sony dessutom ett gemensamt världsomfattande
program för licensiering av cd-skivor, som skulle skötas av Philips (50) med hjälp av ett standardiserat
licensavtal. Senare har många olika versioner av standardlicensavtalet tillämpats. 

Som angavs ovan fastställde Philips och Sony tillsammans specifikationerna för ljud-cd-skivor och cd-
rom-skivor. Dessa blev senare internationellt godkända standarder. Förekomsten av en standard kan ge
innehavaren av de immateriella rättigheterna en dominerande ställning på marknaden för tekniken i

¥48∂ Ärende COMP/C3/37.228 Ingman Disc + VDC mot Philips och Sony, COMP/C3/37.561 Pollydisc mot Philips och Sony,
COMP/C3/37.707 Broadcrest m.fl. mot Philips och Sony. 

¥49∂ Dessa 20 klagande utgjorde nästan 25 % av alla licenstagare inom EES.
¥50∂ Sony gav Philips en exklusiv licens som Philips i sin tur kunde licensiera vidare till en underlicenstagare. Licensen avsåg

dels gemensamma uppfinningar, dels andra patent som Sony hade för digitala ljudsystem för cd. Licensen har senare
utvidgats till de nya format som introducerats på marknaden.
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fråga. Skälet till detta är inte bara att standarden är allmänt accepterad, utan också att det finns alternativa
tekniker som uppfyller standarden. 

I detta fall var det ingen tvekan om att cd-tekniken var en enorm framgång, åtminstone när det gäller ljud-
cd och cd-rom-tillämpningar. Cd-rom har helt eller till större del ersatt tidigare lagringsmedier, till
exempel vinylskivor, musikkassetter och disketter. Dessutom finns det inte någon alternativ teknik som
uppfyller standarderna i fråga.

För det tredje upptäckte kommissionen att man tillämpade en rad tvivelaktiga metoder vid förvaltningen
av det gemensamma licensieringsprogrammet. Dessa metoder innebar att det inte fanns någon insyn i
förvaltningen av programmet och skapade förvirring bland licenstagarna (de flesta av dessa var mycket
små fristående företag) på ett sätt som kunde innebära att man påtvingade dem oskäliga affärsvillkor i
den mening som avses i artikel 82 a i fördraget.

Kommissionen diskuterade sin preliminära bedömning med parterna, och med hänsyn till den typ av
missbruk som misstänktes och parternas samarbetsvilja, utformades en tvåstegslösning som visade sig
motsvara den lösning som kunde ha uppnåtts genom ett mer formellt förfarande.

Som ett första steg fick de klagande vissa möjligheter att ingå en uppgörelse med Philips och Sony som
var tillfredsställande för båda parter. Under den tiden lades ärendet på is. I mitten av juni 2003 hade alla
klagande utom en meddelat GD Konkurrens att de drog tillbaka sina klagomål. 

Efter det att klagomålen dragits tillbaka anmälde Philips och Sony formellt sina bilaterala avtal om det
gemensamma världsomfattande licenseringsprogrammet för cd-skivor och 2003 års standardlicensavtal
som Philips skulle erbjuda tredje parter så länge som Philips respektive Sonys patent samt patenten på
deras gemensamma uppfinningar var i kraft (51). 

Bedömningen ledde till följande slutsatser:

Avtalen om det gemensamma licensieringsprogrammet för cd-skivor omfattades av förordningen om
gruppundantag för vissa grupper av tekniköverföringsavtal. Avtal mellan medlemmar i en patentpool
omfattas normalt inte av gruppundantagsförordningen, men enligt artikel 5.2.2 i förordningen omfattar
den patentpooler som ingås mellan endast två parter under förutsättning att det inte finns några
områdesbegränsningar inom EES.

Det nya standardlicensavtalet från 2003 begränsade inte konkurrensen märkbart på det sätt som avses i
artikel 81.1. 

I detta sammanhang bör man lägga märke till följande:

— Endast oumbärliga patent licensieras.

— Licenstagarna kan ta en gemensam licens eller individuella licenser från Philips eller Sony och
använda dem inom eller utanför ramen för standardspecifikationerna.

— Licensen har blivit mycket tydligare, framför allt när det gäller mängden information som ges till
licenstagarna på de olika patentlistorna. 

¥51∂ Ärende COMP/C3/38.787 Philips och Sony: anmälan av standardlicensavtalet.
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— Grant-back-skyldigheten gäller endast patent som är nödvändiga för den typ av cd-skivor som varje
licenstagare väljer. 

— Licenstagarnas skyldighet att betala licensavgift har förtydligats, så att den nu återspeglar de
licensierade patentens varaktighet och geografiska räckvidd. Villkoren för tillgång till den lägre
licensavgift som finns har förtydligats och gjorts mer attraktiva.

— Licenstagarnas skyldighet att lämna uppgifter har begränsats till hur många cd-skivor som omfattas
av licensavgiften som de tillverkar och säljer. 

Transport

Samarbete mellan Aer Lingus och British Airways (52)

Den 4 augusti skickade kommissionen en administrativ skrivelse till Aer Lingus och British Airways om
deras samarbete på vissa flyglinjer mellan Irland och Förenade kungariket. 

När det gäller linjerna London–Dublin, London–Cork och London–Shannon fann kommissonen att
avtalet omfattades av förbudet i artikel 81.1, men uppfyllde villkoren för undantag. Kommissionen ansåg
att avtalet inte sätter den faktiska eller potentiella konkurrensen ur spel, eftersom flygplatsen i London
City kan ta emot nya flygbolag på de berörda linjerna.

Samarbete mellan Finnair och American Airlines (53) 

Den 26 juli 2002 meddelade American Airlines kommissionen att man ingått ett alliansavtal med Finnair.
I avtalet kom parterna överens om att samarbeta för att få samordningsvinster när det gällde
marknadsföringen och driften av flygnäten. Kommissionen inledde en undersökning på eget initiativ
enligt artikel 85 i fördraget. Den 10 september avslutade kommissionen ärendet genom en administrativ
skrivelse. 

Avtalet ansågs medföra problem när det gällde passagerarflyget på linjen Helsingfors–New York.
Kommissionen fann att samordningen av vissa centrala konkurrensfaktorer märkbart påverkade
konkurrensen på denna linje. Kommissionen konstaterade dock att villkoren för undantag enligt
artikel 81.3 var uppfyllda. Framför allt är det osannolikt att konkurrensen skulle sättas ur spel på denna
marknad, eftersom det finns flygbolag som driver indirekta linjer och därmed kan begränsa parternas
marknadsbeteende i tillräcklig utsträckning. Det förefaller inte heller finnas några större inträdeshinder
på linjen i fråga.

Samarbete mellan Spanair och Portugalia (54)

Den 4 mars skickade kommissionen en administrativ skrivelse till Spanair och Portugalia om deras
samarbete på fyra direktlinjer mellan Spanien och Portugal och sju anslutande linjer mellan Spanien och
Europa. 

Kommissionen fann att avtalet omfattades av artikel 81.1 men uppfyllde villkoren för undantag enligt
artikel 81.3, eftersom det gav parterna möjlighet att erbjuda konsumenterna större valfrihet i fråga om

¥52∂ Ärende COMP/D2/38.065.
¥53∂ Ärende COMP/D2/38.754.
¥54∂ Ärende COMP/D2/38.419.
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tidtabeller och priser. Kommissionen fann att samarbetet inte skulle sätta konkurrensen ur spel på de
överlappande linjerna Madrid–Lissabon och Barcelona–Lissabon, eftersom Iberia och TAP har en stark
ställning på dessa linjer, där de samarbetar genom gemensamma linjebeteckningar.

Postsektorn

Reims II (55)

Den 23 oktober antog kommissionen ett beslut om undantag enligt artikel 81.3 och beviljade Reims II-
avtalet ett undantag på fem år. Detta avtal avser terminalavgifter, dvs. den ersättning som parterna betalar
varandra varje år för utdelning av utrikespost (post som skickas från ett land till ett annat). De offentliga
postoperatörerna i alla EU-medlemsstater (utom Nederländerna) och i Norge, Island och Schweiz har
nyligen undertecknat Reims II-avtalet. Det främsta syftet med avtalet är att ge parterna en rimlig
ersättning för utdelning av utrikespost och att förbättra tjänstekvaliteten. I avtalet beräknas terminalav-
gifterna som en procentandel av de inhemska posttaxor som tillämpas i destinationslandet. I avtalet
tillämpar man ett system med kvalitetsstandarder tillsammans med ett strängt straffsystem om de
överenskomna standarderna inte uppfylls.

Den 15 september 1999 beviljade kommissionen undantag för det tidigare Reims-avtalet fram till
utgången av 2001, men begränsade ersättningsnivån till 70 % av inrikestaxan. En ny version av Reims-
avtalet anmäldes till kommissionen den 18 juni 2001 med begäran om ett förnyat undantag.
Kommissionen undersökte avtalets effekter på nytt och fann att det fortfarande begränsar konkurrensen i
den mening som avses i artikel 81.1. Detta beror på att parterna inte har full frihet att komma överens om
andra terminalavgifter än de som anges i avtalet. Dessutom blev konkurrensbegränsningen tydligare
genom antagandet av direktiv 2002/39/EG (56) (det nya postdirektivet) den 10 juni 2002, som i nästan alla
medlemsstater medförde att marknaden för utgående utrikespost öppnades för konkurrens. Efter denna
regeländring skulle Reims II-parterna ha kunnat vara åtminstone potentiella konkurrenter på en av de
marknader som påverkades av avtalet. 

Reims II-avtalet ansågs dock medföra omfattande fördelar, av vilka en skälig andel överförs till
postanvändarna, och dessa fördelar ansågs väga upp de konkurrensbegränsningar som avtalet medför.
Kommissionens undersökning har visat att avtalet verkligen ledde till förbättringar i utdelningen av
utrikespost. Mellan 1998 och 2000 ökade till exempel andelen inkommande utrikespost som delades ut
inom en dag från ankomsten till destinationslandet med i genomsnitt 6 %. I Italien ökade den med 50 %
och i Norge med 13 %. Det finns tecken som tyder på att ökningen fortsatte efter 2000. En snabbare
utdelning av utrikespost är till direkt fördel för alla postanvändare i EU. 

Mot denna bakgrund beslutade kommissionen att förnya det tidigare undantaget för en femårsperiod från
och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2006, under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda (syftet med villkoren är främst att se till att avtalet ger postanvändarna en skälig andel av den
vinst som uppnås och inte sätter konkurrensen ur spel på någon av de relevanta marknaderna).

Terminalavgifterna skall återspegla den faktiska kostnaden för utdelning. Enligt de kostnadsuppgifter
som parterna lämnat kan avgifterna för inkommande utrikespost höjas gradvis under den period som
omfattas av undantaget, från 73,3 % år 2002 till 78,5 % år 2006. Terminalavgifter på denna nivå kommer
att vara undantagna till och med den 31 december 2006. Om de stränga kvalitetskraven inte uppfylls,
kommer man att ålägga straffavgifter som leder till avsevärt lägre terminalavgifter. Detta straffsystem

¥55∂ Ärende COMP/C1/38.170 (EUT L 56, 24.2.2004).
¥56∂ EGT L 176, 5.7.2002.
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infördes i 1999 års beslut om undantag. Under 2002 ledde systemet till att 10 av de 17 parterna inte
kunde ta ut full terminalavgift.

Reims II-parterna är skyldiga att dela ut inkommande utrikespost åt privata operatörer på samma villkor
som gäller för parterna själva. Denna bestämmelse blev nödvändig eftersom utgående utrikespost inom
EU genom det nya postdirektivet blev en konkurrensutsatt sektor från och med den 1 januari 2003.

Förmånliga inhemska taxor för utdelning av masspost skall göras tillgängliga för de andra Reims II-
parterna och för postoperatörer som står utanför Reims II-avtalet. När terminalavgifterna gradvis höjs
kommer behovet av lågkostnadsutdelning att öka. Nya siffror visar att parterna i allt större utsträckning
utnyttjar sådana förmånliga inhemska taxor i utdelningslandet. 

2.2 Avslag på klagomål

Energi

Corus Nederland/Nederland (57) Pechiney Nederland N.V./Nederland (58) 

År 2003 avslutade kommissionen sina undersökningar av fördelningen av transportkapacitet i elsamman-
kopplingarna mellan Frankrike och Spanien samt mellan Nederländerna och dess grannländer. I de
klagomål som kommissionen tog emot angående de nederländska sammankopplingarna hänvisade de
klagande till att elen i Nederländerna är dyrare än i grannländerna och pekade på problemet med
överbelastning i de nederländska sammankopplingarna (59).

Kommissionen konstaterade att det inte fanns tillräckliga skäl för att ingripa på grundval av konkurrens-
reglerna, närmare bestämt artikel 82. De förhållanden som kommissionen fått kännedom om var inte
något tecken på att det förekom diskriminering vid fördelningen av överföringskapacitet i de
nederländska sammankopplingarna. De eltransporter som klagomålen avsåg omfattades av avtal om
elleveranser som ingicks före antagandet av direktiv 96/92/EG (60), som innebar att elmarknaden i EU
delvis avreglerades.

Informationsindustrin

On Guard Plus mot Elmo-Tech Limited (61)

Företaget On Guard Plus Ltd. (OGPL) med säte i Förenade kungariket lämnade in klagomål mot
företaget Elmo-Tech Limited (ELT) med säte i Israel för misstänkta överträdelser av artikel 82.
Klagomålen lämndes den 19 november 2001 (”det första klagomålet”) och den 1 juli 2002 (”det andra
klagomålet”).

¥57∂ Ärende COMP/E3/38.063.
¥58∂ Ärende COMP/E3/38.201.
¥59∂ En nederländsk domstol (College van Beroep voor Bedrijfsleven’s-Gravenhage) begärde genom beslut av den 13

november 2002 ett förhandsavgörande från EG-domstolen i frågor som avsåg samma förhållanden. Ärendet (C17/03-1)
behandlas för närvarande av EG-domstolen.

¥60∂ Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre
marknaden för el (EGT L 27, 30.1.1997, s. 20).

¥61∂ Ärende COMP/C3/38.289 och 38.460.
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OGPL ansåg att ELT hade en dominerande ställning på EES-marknaden för tillhandahållande av
utrustning för elektronisk övervakning av fångar. OGPL hävdade att ELT hade missbrukat sin enligt
OGPL dominerande ställning i avsikt att utestänga andra företag. ELT skulle ha gjort detta genom att
ägna sig åt underprissättning som syftade till att driva ut andra marknadsaktörer från marknaden för
elektroniska övervakningssystem (det första klagomålet) och genom att vägra att leverera utrustning till
OGPL (det andra klagomålet).

Elektroniska övervakningssystem (62) består dels av elektroniska övervakningsprodukter i form av ett
elektroniskt armband som är kopplat till en övervakningsenhet i den övervakades hem (fältutrustning)
och en centraldator (basutrustning), dels elektroniska övervakningstjänster, som tillhandahålls av IT- och
övervakningspersonal samt säkerhetspersonal.

Behandlingen av ärendet inriktades främst på frågor om dominerande ställning. Två relevanta marknader
identifierades. Den första var en marknad i efterföljande led för elektroniska övervakningssystem för
ständig övervakning av den intagna. Geografiskt omfattade denna marknad åtminstone EES-området.
Den andra var en marknad i föregående led för leveranser av fältutrustning. Geografiskt omfattade denna
marknad EES-området. På marknaden i efterföljande led är kunderna kriminalvårdsmyndigheter som
köper elektroniska övervakningssystem genom ett öppet anbudsförfarande (63). De relevanta
marknadernas särdrag tillsammans med ELT:s ställning i dessa frågor ledde till slutsatsen att ELT inte
hade en dominerande ställning på någon av marknaderna.

ELT:s marknadsandel på denna marknad förefaller inte ha överstigit 30 %. Det finns många företag på
marknaden och de är ofta framgångsrika vid anbudsförfarandena. Dessutom finns ytterligare två
särskilda drag hos denna marknad som stöder åsikten att ELT inte hade någon dominerande ställning på
marknaden, nämligen att kriminalvårdsmyndigheterna använder ett anbudsförfarande (64) och att de har
en hög grad av utjämnande marknadsstyrka.

På marknaden i föregående led hade ELT under den senaste perioden på två och ett halvt år inte haft en
marknadsandel som märkbart översteg 30 %, med hänsyn tagen till den begränsande effekt som
faktiska konkurrenter i EES hade. Dessutom skulle potentiella konkurrenter (de flesta i dag verksamma
i USA) kunna gå in på marknaden inom en snar framtid när anbuden inom EES förväntas bli större. 

Slutligen var konkurrensförhållandena på marknaden i efterföljande led sådana att man kunde utesluta att
en eventuell dominerande ställning på marknaden i föregående led missbrukades på marknaden i
efterföljande led. Tillsammans med kriminalvårdsmyndigheternas utjämnande inflytande och den snabba
tillväxt som förväntas på båda marknaderna inom EES inom en snar framtid talade det stora antalet
konkurrenter på marknaden i efterföljande led klart emot att ELT skulle ägna sig åt den typ av
utestängande beteende som OGPL påstod. 

Eftersom ELT inte hade en dominerande ställning på någon av de undersökta marknaderna meddelade
kommissionen den 24 juli OGPL att den beslutat att avvisa båda klagomålen.

¥62∂ Elektroniska övervakningssystem gör det möjligt att ständigt hålla den övervakade under uppsikt. Systemen används
främst inom kriminalvården (t.ex. som alternativ till häktning eller korta fängelsestraff och vid villkorlig frigivning).
Systemen har använts i USA sedan slutet av 1980-talet, men i Europa har man börjat använda dem först på senare tid.

¥63∂ Det finns skillnader mellan olika länder när det gäller innehållet i anbuden. I Förenade kungariket och USA hyr
kriminalvårdsmyndigheterna inte bara fält- och basutrustning, utan också kontroll- och säkerhetstjänster. I Europa sköter
kriminalvårdsmyndigheterna själva övervakningen.

¥64∂ Det viktiga på en sådan marknad är att det finns många företag som kan och vill lämna anbud. 
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Finansiella tjänster

BIPAR/Allianz (65) 

Den 29 juli 2003 meddelade kommissionen i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2842/98 BIPAR
(en paraplyorganisation för europeiska mäklarföreningar) sin avsikt att avvisa BIPAR:s klagomål mot
försäkringsföretagen Allianz, Colonia och Hamburger-Mannheimer. BIPAR hade lämnat in ett klagomål
om att dessa försäkringsföretag ledde nätverk med anknutna ombud och att konkurrensklausulerna i
avtalen med ombuden ledde till avskärmning av marknaden för försäkring av massrisker i Tyskland.
Redan 1997 meddelade kommissionen BIPAR sin avsikt att avvisa klagomålet. I november 2000 bad
BIPAR kommissionen att undersöka ärendet på nytt, eftersom de flesta massförsäkringskunderna enligt
BIPAR inte kunde nås genom alternativa kanaler som direktförsäljning eller mäklare. Efter ytterligare
marknadsundersökningar meddelade kommissionen att den hade för avsikt att avvisa klagomålet,
eftersom det inte fanns några bevis för att konkurrensen mellan varumärken var otillräcklig eller för att
nätverket med anknutna ombud i Tyskland avskärmade marknaden för nya konkurrenter. Vid
bedömningen av detta ärende tillämpade kommissionen för första gången riktlinjerna om vertikala
begränsningar (66) inom sektorn för försäljning av försäkringar. Den 6 oktober 2003 drog BIPAR tillbaka
sitt klagomål.

Media

Gaststätte Niestroy’s Tanzwelt/GEMA (67); Ambiance 17/SACEM (68); Alte Hückeswagen/GEMA+GEZ (69)

Kommissionen avslog flera klagomål som avsåg kollektiv förvaltning av licenser till musikrättigheter.
Klagomålen hade lämnats av små och medelstora användare, till exempel restauranger och hotell,
dansskolor och diskotek, som hävdade att europeiska upphovsrättsorganisationer ägnade sig åt
överprissättning när de beviljade licenser till musikrättigheter i strid med artikel 82 i EG-fördraget.
Kommissionen avslog klagomålet i ärendet Alte Hückeswagen/GEMA+GEZ genom ett beslut av den 4
april, i ärendet Gaststätte Niestroy’s Tanzwelt/GEMA genom ett beslut av den 21 oktober och i ärendet
17/SACEM genom ett beslut av den 7 december.

Det bör dock framhållas att grunden för kommissionens beslut om avslag var att det inte fanns något
gemenskapsintresse i enlighet med den rättspraxis som gemenskapsdomstolarna utvecklat sedan domen i
målet Automec (70). Den gemensamma marknadens funktion påverkades inte i något av fallen, som
främst var av regional eller rentav lokal betydelse. De flesta av de klagande hade dessutom redan inlett
eller till och med slutfört ett nationellt domstolsförfarande om samma konkurrensfrågor, vilket visade att
det fanns ett effektivt skydd för deras rättigheter och intressen på nationell nivå. Mot bakgrund av att
tillämpningen av EG:s konkurrenslagstiftning nyligen decentraliserats, klargjorde kommissionen också
dess knappa resurser i fortsättningen inte skall ägnas åt klagomål av detta slag, eftersom det vore
oproportionerligt i förhållande till de konkurrensproblem det är fråga om. 

¥65∂ Ärende COMP/D1/34.323.
¥66∂ EGT C 291, 13.10.2000.
¥67∂ Ärende COMP/C2/38.138.
¥68∂ Ärende COMP/C2/38.323.
¥69∂ Ärende COMP/C2/38.391.
¥70∂ Förstainstansrättens dom av den 18 september 1991 i mål T-24/90, Automec SRL mot kommissionen (Rec. 1992, s. II-

2223; svensk specialutgåva volym XIII , s. II-61).
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2.3 Artikel 86

Tögel med flera mot Österrike och Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) (71)

Ärendet rör ett klagomål som i första hand är riktat mot Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
(NÖGKK) för dess vägran att ingå ett direkt avtal med de klagande om ambulanstjänster och i andra hand
mot Österrike. En direkt överenskommelse med NÖGKK skulle göra det möjligt för ambulansföretaget
att få sin betalning direkt från NÖGKK i stället för från patienten (som sedan begär ersättning från
försäkringskassan). De klagande hävdade att de utan ett sådant direkt avtal i praktiken är oförmögna att
konkurrera på marknaden för ambulanstjänster.

I överensstämmelse med kommissionens ståndpunkt inför förstainstansrätten i Fenin-ärendet (72) fann
kommissionen att NÖGKK inte är ett företag och att det därför inte föreligger någon överträdelse av
artikel 82. I Fenin-ärendet slog förstainstansrätten fast att om en enhet köper en produkt som skall
användas i en rent social verksamhet agerar den inte som ett företag bara för att den uppträder som en
köpare på marknaden. Även om en sådan enhet innehar en betydande ekonomisk styrka agerar den ändå
inte som ett företag, eftersom den verksamhet för vilken den köper produkten inte är någon ekonomisk
verksamhet.

Association pour la Promotion de l’Odontologie Libérale (APOL) mot Frankrike (73)

Klagomålet från APOL var riktat mot vissa aspekter av det franska sjukförsäkringssystemet. Inom detta
system ges högre ersättning för behandlingar som utförs av tandläkare som tillämpar den överenskomna
taxan (tarif conventionné) än för behandlingar som utförs av tandläkare som tillämpar andra taxor. Enligt
den klagande innebär detta att det offentliga påbjuder en särskild taxenivå och/eller utövar diskriminering
av tandläkare som tar ut andra taxor. Det faktum att vissa tandläkarorganisationer deltar i fastställandet av
ersättningsnivåerna och av den överenskomna taxan innebär vidare att de deltar i prisöverenskommelser i
kraft av sin roll i förvaltningen av sjukförsäkringssystemet.

Kommissionens ståndpunkt var följande:

— Fastställandet av ersättningsnivåer för sjukvårdsutgifter inom det franska sjukförsäkringssystemet
och av de taxor som ger rätt till vissa ersättningsnivåer omfattas av definitionen av ”social trygghet”
och är således inte en ekonomisk verksamhet.

— Tandläkare i Frankrike kan själva fastställa sina taxor och det finns varken några belägg för att det
skulle finns överenskommelser om taxor mellan tandläkare eller för att franska staten skulle
uppmuntra tandläkare att tillämpa en viss taxa.

— Det faktum att en tandläkarorganisation deltar i förvaltningen av det franska sjukförsäkrings-
systemet, inklusive fastställandet av ersättningsnivåer och de taxor som berättigar till vissa
ersättningsnivåer, kan inte jämställas med en prisöverenskommelse mellan tandläkare, så länge som
medlemmarna i en särskild organisation inte enas om att tillämpa en särskild taxa.

¥71∂ Ärende COMP/D1/38.306.
¥72∂ Mål T-319/99, dom av den 4 mars 2003 (ännu ej offentliggjord).
¥73∂ Ärende COMP/D1/38.515.
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3. Uppgörelser

Transport

Bilfraktsrederier (74)

Den 28 mars publicerade kommissionen ett pressmeddelande (75) där den välkomnade att Far Eastern
Freight Conference (FEFC) sade sig vilja upphöra med att fastställa priser för transport av bilar mellan
Fjärran östern och Europa på specialfartyg. Åtagandet kom efter kommissionens slutsats om att
fastställandet av frakttaxor för transport av bilar på specialfartyg inte omfattades av gruppundantaget för
linjekonferenser i rådets förordning (EEG) nr 4056/86. 

De fyra största bilfraktsrederierna i världen, NYK Line, Mitsui O.S.K. Line, K-Line och Wallenius
Wilhelmsen Lines – som alla var medlemmar i FEFC – hade ägnat sig åt kollektiv prissättning av
transport av bilar och andra fordon under årtionden. Kommissionen blev medveten om detta först när den
undersökte Wallenius Lines och Wilhelm Wilhelmsen ASA:s övertagande av Hyundai Merchant Marines
bilfraktsverksamhet i slutet av 2002 (76). Efter godkännandet av denna koncentration beslutade
kommissionen att inleda en separat undersökning om prissättningen hos bilfraktsrederierna inom
FEFC (77). Det var den undersökningen som fick FEFC att överge det kritiserade förfarandet.

Incitamentsystem för resebyråer (78)

I början av året avslutade kommissionen sina undersökningar av åtta EU-flygbolags incitamentsystem
för resebyråer som BA klagade på i samband med kommissionens undersökning av BA:s egna
incitamentsystem. Denna undersökning ledde 1999 till ett beslut om böter, eftersom kommissionen
fann att BA:s incitamentsystem för resebyråer i Storbritannien stred mot artikel 82 i EG-fördraget.

I samband med kommissionens undersökning om BA:s incitamentsystem för resebyråer i Storbritannien
inlämnade BA klagomål mot åtta andra EU-flygbolag (79) och hävdade att deras incitamentsystem
innehöll inslag som kommissionen hade invändningar emot i fråga om BA. Efter beslutet vidtog
kommissionen åtgärder för att se till att principerna i beslutet om BA även tillämpas på andra EU-
flygbolag i liknande situationer. Förutom undersökningarna om klagomålen från BA inledde
kommissionen tre förfaranden på eget initiativ (80).

Kommissionen undersökte alla de incitamentsystem som tillämpas av dessa flygbolag. Kommissionen
utförde inte alltid en djupgående undersökning, till exempel därför att det berörda flygbolaget
uppenbarligen inte hade någon dominerande ställning på den relevanta marknaden (t.ex. Olympic
Airways) eller därför att de nationella myndigheterna redan hade tagit upp ärendet (t.ex. i fråga om
Alitalia, Iberia och TAP). I andra fall utförde kommissionen en ingående analys av de gällande

¥74∂ Ärende COMP/D2/38.591.
¥75∂ Pressmeddelande IP/03/450.
¥76∂ Ärende COMP/M.2879 (EGT C 258, 25.10.2002; pressmeddelande IP/02/1780).
¥77∂ Ärende COMP/D2/38.591.
¥78∂ Ärendena COMP/D2/37.119 BA/Air France, COMP/D2/37.117 BA/Lufthansa, COMP/D2/37.118 BA/KLM,

COMP/D2/37.234 BA/Alitalia, COMP/D2/37.235 BA/Austrian Airlines, COMP/D2/37.236 BA/Olympic Airways,
COMP/D2/37.237 BA/Sabena, COMP/D2/37.238 BA/SAS, COMP/D2/37.675 TAP, COMP/D2/37.676 Iberia,
COMP/D2/37.677 Aer Lingus.

¥79∂ Sabena, Alitalia, Olympic Airways, Lufthansa, Air France, Austrian Airlines, KLM och SAS. 
¥80∂ Mot Iberia, Aer Lingus och TAP.
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incitamentsystemen och uppmanade de berörda flygbolagen att göra ändringar, som ibland var ganska
omfattande. Detta var bland annat fallet för Air France och Lufthansa. 

Efter dessa undersökningar informerade kommissionen BA om att den anser att de enskilda
incitamentsystem som tillämpas av andra flygbolag är förenliga med artikel 82 i EG-fördraget. Denna
information lämnades till BA mellan juni och december 2002. Eftersom BA inte lämnade in några
ytterligare synpunkter avslutade kommissionen undersökningarna under 2003. Kommissionen avslutade
även de undersökningar som inletts på eget initiativ. 

Energi

Marathon (81)

Europeiska kommissionen har avslutat sin undersökning av misstänkta överträdelser mot EU:s
konkurrenslagstiftning från det nederländska gasföretaget Gasunie (82) och det tyska gasföretaget
BEB (83). På 90-talet nekade dessa företag tillsammans med tre andra gasföretag på den europeiska
kontinenten det norska dotterbolaget till den amerikanska olje- och gasproducenten Marathon tillgång till
sina rörledningsnät. Kommissionen kunde avsluta undersökningen efter det att företagen ingått
omfattande åtaganden, som gjorde det lättare för tredje part att använda rörledningsnäten. En liknande
uppgörelse nåddes med det tyska gasföretaget Thyssengas i slutet av 2001 (84). De två andra företag som
berörs av ärendet är stora tyska och franska operatörer. Ärendet inleddes efter ett klagomål från Marathon
som drogs tillbaka sedan Marathon och de europeiska företagen hade nått en uppgörelse utanför domstol.
Kommissionen fortsatte emellertid sin undersökning, eftersom uppgörelsen mellan Marathon och de
europeiska företagen inte undanröjde misstanken om överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning. 

Gasunies och BEB:s åtaganden omfattar fyra huvudområden: öppenhet, balansering, behandling av
förfrågningar om tillträde och hantering av överbelastning.

— För att förbättra insynen i sina tillträdessystem erbjöd sig Gasunie och BEB att göra det lättare för
gastransportörer att få information om tillgänglig överföringskapacitet vid gasnätens stora tillförsel-
och utgångspunkter genom att publicera relevanta uppgifter på sina respektive webbplatser. 

— När det gäller balansering kommer Gasunie och BEB att bistå transportörerna med en flexibel
försörjningskälla för att undvika den obalans som kan uppstå om tillförseln och uttaget av gas i
systemet inte är identiska eller avviker från de beräknade volymerna. I detta sammanhang kommer
Gasunie och BEB att inrätta ett kostnadsfritt balanseringssystem on-line. BEB ger också företag
möjlighet att använda dess lagringsanläggningar, även om de tekniskt lägsta flödeskraven inte är
uppfyllda. Det enda villkoret är att andra transportörer (individuellt eller gemensamt) vid samma
tillfälle uppfyller dessa krav (så kallad backpack-princip).

— Både Gasunie och BEB åtar sig också att förbättra sin handläggning av begäran om tillträde genom
att införa ett bokningssystem i realtid, som kommer att eliminera de ibland långa svarstiderna.
Bokning i realtid är särskilt viktigt för kortfristiga affärer. 

¥81∂ Ärende COMP/E3/36.246.
¥82∂ Pressmeddelande IP/03/547, 16.4.2003.
¥83∂ Pressmeddelande IP/03/1129, 29.7.2003.
¥84∂ Pressmeddelande IP/01/1641, 23.11.2001.
KONK. RAPP. 2003



214  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN
— Beträffande hantering av överbelastning åtar sig Gasunie och BEB att tillämpa en princip om
kapacitetsreservationer utan avbokningsrätt från företagets egen gashandelsfilial. Detta åtagande
innebär att tredje part på begäran kan nyttja outnyttjad transportkapacitet. Båda företagen erbjuder
också en andrahandsmarknad, där kunder får sälja eller i andra hand hyra ut transportkapacitet till
tredje part.

Det bör noteras att Gasunie efter uttrycklig begäran från kommissionen och den nederländska
konkurrensmyndigheten Dte, som spelar en mycket aktiv roll på den nederländska marknaden och
kommer att fortsätta att övervaka Gasunies tillträdessystem, gjorde betydliga förbättringar i sitt
tillträdessystem redan innan åtagandena trädde i kraft. Detta bedömde kommissionen som positivt när
den godtog Gasunies åtaganden.

En viktig del av BEB:s åtagande var införandet av ett så kallat tillförsel/uttag-system för tillträde, vilket
Gasunie redan infört ett år tidigare. Fördelen med systemet är att transportörerna endast behöver boka
kapacitet vid de relevanta tillförsel- och uttagspunkterna och inte behöver betala för gastransporter längs
– ofta fiktiva – avtalsenliga transportvägar, som inte sammanfaller med de fysiska gasflödena. BEB åtog
sig också att diskutera ett eventuellt samarbete med operatörer för angränsande rörledningssystem för att
utvidga tillförsel/uttagssystemet geografiskt. 

Åtagandena trädde i kraft kort efter mottagandet av respektive uppgörelse och kommer att gälla fram till
2007. En oberoende förvaltare kommer att övervaka genomförandet och rapportera regelbundet till
kommissionen. För ytterligare detaljer hänvisas till Gasunies och BEB:s webbplatser, där man också kan
hitta den ej sekretessbelagda versionen av åtagandetexten. 

DONG/DUC (85)

I april avslutade generaldirektoratet för konkurrens i nära samarbete med den danska konkurrensmyn-
digheten en antitrustundersökning som huvudsakligen gällde ”gemensamma marknadsföringsavtal”
mellan Danmarks största gasproducenter Shell, A.P Møller och ChevronTexaco. Efter uppgörelsen åtog
sig företagen att marknadsföra sin produktion var för sig i framtiden och att reservera betydande
gasvolymer för nya kunder. Tidigare hade de sålt all sin gas till den dominerande danska gasleverantören
DONG. En liknande uppgörelse uppnåddes 2002 med de norska gasproducenterna (GFU) (86). 

Undersökningen gällde Dansk Undergrundskonsortium (DUC) som står för 90 % av den danska
gasproduktionen och består av Shell (46 %), A.P Møller (39 %) och ChevronTexaco (15 %). Man
undersökte även vissa aspekter av de leveransförbindelser som fastställts i gasförsäljningsavtal från 1979,
1990 och 1993 mellan DONG och var och en av parterna i DUC. Genom dessa avtal säljer DUC-parterna
tillräckligt med gas till DONG för att tillgodose hela det danska behovet och dessutom leverera gas till
Sverige och Tyskland. 

Inledningsvis riktade kommissionen sin uppmärksamhet på den gemensamma marknadsföringen och
DUC:s uppfattning att ordningen omfattades av EU:s förordning (EG) nr 2658/2000 av den 29 novem-
ber 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av specialiseringsavtal (87), där vissa

¥85∂ Ärende COMP/E3/38.187.
¥86∂ Pressmeddelande IP/02/1084, 17.7.2002. Se också Nyhetsbrev om konkurrenspolitiken 2000, tredje utgåvan, s. 50 och

följande sidor.
¥87∂ EGT L 304, 5.12.2000, s. 3. Det bör noteras att föregångaren till förordning (EG) nr 2658/2000 (förordning nr 417/85,

ändrad genom förordning (EEG) nr 151/93 om specialiseringsavtal) inte kunde tillämpas på grund av det omsättningstak
som anges i artikel 3.1 b i den förordningen.
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former av gemensam distribution undantas (den så kallade gruppundantagsförordningen om specialise-
ring). DUC-parterna hävdade särskilt att deras gemensamma marknadsföring täcktes av artikel 3 b i för-
ordningen, som under vissa omständigheter tillåter gemensam återförsäljning av varor som produceras
gemensamt. GD Konkurrens instämde inte i parternas bedömning. DUC-parternas gemensamma mark-
nadsföring gick ut på ”gemensam samordning av försäljningen mellan oberoende producenter” och inte
på ”gemensam återförsäljning”. Dessutom fäste kommissionen parternas uppmärksamhet på det åttonde
skälet i gruppundantagsförordningen om specialisering där det fastställs att specialiseringen bland annat
bör resultera i att ”de berörda företagen kan koncentrera sig på tillverkning av vissa varor och följaktligen
arbeta mera effektivt och erbjuda varorna till lägre priser.” Enligt kommissionen kommer detta knappast
att bli fallet för de nuvarande formerna av gemensam gasproduktion.

Liksom i fallet med de norska gasföretagen i GFU-ärendet gick DUC-parterna – även om de behöll sin
ståndpunkt i den rättsliga frågan – med på att upphöra med sin gemensamma marknadsföring och att i
framtiden själva marknadsföra sin gas. För att underlätta införandet av nya leverantörsförbindelser
föreslår DUC-parterna också att totalt sju miljarder kubikmeter gas skall säljas till nya kunder under en
period på fem år från den 1 januari 2005 eller om möjligt tidigare, när nya gasvolymer finns tillgängliga.
På årsbasis motsvarar det ungefär 1,4 miljarder kubikmeter, dvs. 17 % av DUC-parternas totala
produktion. GD Konkurrens accepterade detta åtagande, eftersom det hoppas att det kommer att öka
konkurrensen på den danska marknaden, som forfarande domineras av DONG, och i grannländerna
Nederländerna och Tyskland. I detta sammanhang bör också noteras att DUC-parterna och DONG har
beslutat att anlägga en ny rörledning som sammanbinder de danska gasfälten med befintlig infrastruktur
på det europeiska fastlandet (88). Den nya rörledningen väntas kunna tas i bruk senast den 1 januari 2005. 

GD Konkurrens och den danska konkurrensmyndigheten, som deltog i diskussionerna på parternas
uttryckliga begäran, fastställde under undersökningen att de gasleverantörsavtal som ingicks mellan
DUC-partnerna och DONG innehöll vissa bestämmelser som ansågs vara konkurrensbegränsande.

Gasleverantörsavtalen innehöll en bestämmelse som förpliktigade DONG att till DUC-partnerna
rapportera vilka volymer som sålts till vissa kundkategorier för att få rabatt eller specialpriser.
Kommissionen ansåg att denna rapporteringsskyldighet kan likställas med en ”användarbegränsning”,
eftersom DONG inte fritt kan sälja gas till vilken kund som helst utan att förlora fördelarna av det
särskilda prissystemet. I detta sammanhang förklarade kommissionen att användarbegränsningar är
allvarliga begränsningar i den mån de gäller det område inom vilket eller de kunder till vilka köparen får
sälja de varor eller tjänster som omfattas av avtalet (89). När det handlar om gasförsäljning leder de till
marknadsuppdelning, vilket är oförenligt med EG:s konkurrenslagstiftning och målet om att skapa en
gemensam gasmarknad. DUC-parterna och DONG höll fast vid sin ståndpunkt i den rättsliga frågan, men
gick med på att ändra sina leverantörsavtal även i detta avseende. Kommissionen välkomnade detta
beslut, eftersom det gör det möjligt för DONG att sälja gas var som helst och till vem som helst utan att
behöva informera DUC-parterna om försäljningen.

Avtalen mellan DUC-parterna och DONG innehöll också en skyldighet för DUC-parterna att först
erbjuda DONG alla sina framtida gasfyndigheter. Vad gäller den sistnämnda skyldigheten åtog sig
DONG att avstå från att köpa de volymer som DUC-parterna avsatt för nya kunder. DONG åtog sig också
att inte köpa någon ny gas från DUC från och med innevarande dag till och med tre år efter det att den
nya rörledning som sammanbinder Danmark och Nederländerna tagits i bruk.

¥88∂ Den Helder, via NOGAT-rörledningssystemet. 
¥89∂ Se även kommissionens tillkännagivande – Riktlinjer om vertikala begränsningar (EGT C 291, 13.10.2000, s. 1, skäl 49).
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Dessutom lämnade DONG åtaganden om att frigöra DUC-parterna från den så kallade ”nödvändiga
justeringsmekanismen” som det tolkade som en rätt att minska de volymer som köps från DUC-partnerna
när dessa börjar sälja gas på den danska marknaden. DONG hävdade att leverantörsavtalen med DUC-
parterna innehåller en fast inköpsförpliktelse (take-or-pay) som förpliktigar DONG att betala för gasen,
även om det inte tar den. DONG hävdade att den behöver skyddet på den danska marknaden för att kunna
uppfylla den fasta inköpsförpliktelsen. Annars kan producenten/säljaren sälja sin gas två gånger, först till
köparen (även om denne inte vill köpa den) och därefter till köparens tidigare kunder. 

GD Konkurrens anser att den ”nödvändiga justeringsmekanismen” har samma verkan som den så kallade
minskningsklausulen, som i ett tidigare ärende betecknades som potentiellt skadlig för konkurrensen (90).
GD Konkurrens hävdade att minskningsklausuler har samma verkan som exklusivitetsklausuler – som de
normalt härrör ifrån – nämligen att hindra leverantören (i detta fall DUC-parterna) från att träda in på
marknaden i efterföljande led eller åtminstone att göra leverantörens direkta försäljning på denna
marknad mindre attraktiv. Detta kan inte godtas, eftersom köparen (i detta fall DONG) har en
dominerande ställning på de danska marknaderna i fråga. Kommissionen hävdade särskilt att ett skydd av
hemmamarknaderna inte längre är berättigat efter avregleringen när man anlägger nya rörledningar som
sammanbinder Danmark med andra marknader på det europeiska fastlandet. 

GD Konkurrens och den danska konkurrensmyndigheten godtog dock DONG:s argument, så länge som
företaget endast har små möjligheter att sälja gas utanför Danmark på grund av de begränsade gasförbin-
delserna. DONG behåller sin ståndpunkt i den rättsliga frågan, men lämnade åtaganden om att frigöra
DUC-partnerna från bestämmelsen sex månader efter det att den nya rörledningen tagits i bruk (91).
DONG klargjorde också att det inte kommer att åberopa justeringsmekanismen för gas från andra källor
än DUC:s gasfält.

För att underlätta DUC-partnernas inträde på den danska marknaden och eventuellt andra leverantörers
inträde, åtog sig DONG även att införa en förbättrad ordning om tillträde för sina havsbaserade
rörledningar som förenar de danska gasfälten med det danska fastlandet. I detta sammanhang gjorde
DONG särskilda åtaganden om att öka insynen i systemet genom att offentliggöra information om
tillgänglig kapacitet, att möjliggöra kortfristig handel i linje med ordningen om tillträde som gäller för
dess landbaserade rörledningar och införa transportavtal som kan sägas upp.

Ärendet är ett bra exempel på konkurrensreglernas roll i avregleringen av de europeiska
energimarknaderna, som kommer att leda till förbättrad service och lägre priser för såväl företag som
privata konsumenter.

Eftersom den danska konkurrensmyndigheten kommer att övervaka att DUC-partnerna och DONG
iakttar de åtaganden de lämnat till de två konkurrensmyndigheterna är ärendet också ett bra exempel på
hur kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna kan samarbeta för att garantera ett
konkurrenskraftigt näringsliv. 

¥90∂ EdF Trading/WINGAS (se pressmeddelande IP/02/1293, 12.9.2002).
¥91∂ Lösningen i DONG/DUC-ärendet ligger i linje med det tidigare ärendet EdF Trading/WINGAS och innebär en

vidareutveckling av kommissionens praxis. Det tyska företaget WINGAS hade gått med på att inte tillämpa
minskningsklausulen i sina leverantörskontrakt med EdF Trading om detta företag sålde gas till andra grossister i
Tyskland. Avskaffandet av justeringsmekanismen i DONG/DUC-ärendet omfattar också försäljning till andra kunder
än grossister, dvs. särskilt industriella användare.
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4. Domar från gemenskapsdomstolarna

Ledningsrätt i Luxemburg

Den 12 juni konstaterade EG-domstolen att Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter
genom att inte se till att artikel 4d i kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om
konkurrens på marknaderna för teletjänster, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 96/19/EG av
den 13 mars 1996, faktiskt införlivas i lagstiftningen (92). Kommissionen hade inlett ett överträdelse-
förfarande gentemot Luxemburg eftersom licenssystemet för att bevilja ledningsrätt över allmän mark
saknade öppenhet. Detta gynnade den offentligägda teleoperatören EPT jämfört med nya
marknadsaktörer, som måste börja bygga ut sina allmänt tillgängliga telenät. 

Genom Luxemburgs telekommunikationslag av år 1997 inrättades ett licenssystem bland annat för
upprättandet av nätverk för telekommunikation. Lagen tillåter licensinnehavaren att använda och ha
ledningsrätt över allmän mark och infrastruktur (järnvägar, vägar) på allmän mark. Innan nätverksut-
rustningen (kablar, luftledningar) installerades måste ”situationsplan och systemuppgifter” lämnas in till
den myndighet som har ansvar för den allmänna marken. Emellertid var de nationella och lokala
myndigheternas behörighet att lämna de nödvändiga tillstånden oklar, något som en licensinnehavare
(Coditel) är exempel på. Företaget ansökte förgäves hos flera myndigheter. När det gäller järnväg på
allmän mark framgick det av handlingarna i ärendet att myndigheterna i Luxemburg själva är oeniga om
vilken myndighet som är behörig att handlägga en ansökan om att dra kablar längs järnvägsnätet. 

Domstolen bekräftade att de nationella administrativa förfarandena i sin helhet var långt ifrån öppna och
att situationen i Luxemburg kunde avskräcka berörda parter från att ansöka om ledningsrätt.

Naloo (93)

Den 2 oktober fällde EG-domstolen en dom i målet National Association of Licensed Opencast
Operators (Naloo) (94). Förstainstansrättens dom av den 7 februari 2001 (95), genom vilken
kommissionens beslut från maj 1998 att avvisa ett klagomål från Naloo hade ogiltigförklarats, ogiltigför-
klarades till en del och bekräftades till en annan del. I sakfrågan hävdade Naloo att Central Electricity
Generation Board (CEGB) hade tillämpat diskriminerande priser gentemot sina medlemmar vid inköp av
kol perioden 1973–1990, vilket utgjorde ett brott mot artikel 63 i det nu upphävda EKSG-fördraget.
Naloo gjorde också gällande att British Coal Corporation (BCC) under samma period hade begärt
orimligt höga avgifter av Naloos medlemsföretag för att bevilja licenser för kolbrytning i dagbrott, vilket
utgjorde ett brott mot artikel 66 i EKSG-fördraget.

I sin dom uttalade domstolen först att kommissionen då den antog det omtvistade beslutet var behörig att
behandla klagomålet i fråga, men betonade också Naloos skyldighet att meddela kommissionen alla
faktiska och rättsliga omständigheter i ärendet. Domstolen förklarade så att den analys som gjordes i
1998 års beslut om BCC:s påstått orimligt höga avgifter inte kunde kritiseras och bekräftade sålunda
denna del av kommissionens beslut. Slutligen fastställde domstolen att förstainstansrättens dom innehöll
ett juridiskt fel, i det att rätten hade ansett att beslutet att avvisa klagomålet hade innehållit en bristfällig
motivering i fråga om CEGB:s påstått diskriminerande priser. 

¥92∂ Mål C-97/01.
¥93∂ Ärende COMP/E3/35.821.
¥94∂ Gemensamma målen C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P och C-180/01 P.
¥95∂ Mål T-89/98, sammanfattad i Konkurrensrapporten 2001, s. 213 (svensk version).
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Aminosyrekartell (96)

I sitt domslut om den talan som väcktes mot beslutet om aminosyrekartellen bekräftade förstain-
stansrätten i stora drag kommissionens beslut om böter, men sänkte beloppen för flertalet av de berörda
företagen. Vissa punkter är av särskilt intresse.

HÄNSYN TILL BÖTER SOM UTDÖMTS I ANDRA LÄNDER

Förstainstansrätten påminner om att förbudet mot lagföring flera gånger för samma brott är en allmän
princip i gemenskapsrätten. Det finns dock flera skäl till att principen inte är tillämplig i detta fall:

— Gemenskapens domstolar har ansett att ett företag kan åtalas i två parallella rättsliga
förfararanden för samma överträdelse, när de båda förfarandena har olika syften. Det
förfarande som kommissionen genomförde och de åtföljande böterna å ena sidan och det som
genomfördes av amerikanska och kanadensiska myndigheter å den andra hade uppenbarligen
olika syften (97).

— Räckvidden för denna princip är enbart att hindra domstolar i en viss stat från att väcka åtal eller
utmäta straff för ett brott för vilket personen i fråga redan har frikänts eller dömts i samma stat.
Principen hindrar inte att en person kan åtalas eller dömas mer än en gång i två eller flera olika
stater för samma beteende. Det finns idag ingen folkrättslig princip som förhindrar myndigheter
eller domstolar i olika stater att åtala och döma samma person på grundval av samma
sakförhållanden.

Rätten förkastar också påståendet att kommissionen har skyldighet att beakta påföljder som utdömts av
myndigheter i ett land utanför EU (se punkterna 101–103). Rätten finner att de sökande inte har kunnat
bevisa att de sakförhållanden som föranledde de tidigare böterna var desamma. Böterna i USA och
Kanada hänförde sig uppenbarligen till ett större antal avtal och samordnade förfaranden. Men även om
den domen kunde betraktas som uppdelad i flera delar har det inte kunnat visas att de utdömda böterna
hänförde sig till någon kartellbildning eller verkningarna av en sådan annat än i Förenta staterna och
Kanada (böterna beräknades utifrån omsättningen på dessa marknader).

SAMARBETE UNDER DET ADMINISTRATIVA FÖRFARANDET

— Om ett företag medan kommissionen utreder en kartellbildning överlämnar upplysningar om
handlingar för vilka företaget ändå inte hade kunnat åläggas böter enligt förordning nr 17, så är det
inte det slag av samarbete som avses i meddelandet om förmånlig behandling.

— Att lämna upplysningar av ett slag som inte kan betraktas som sådant samarbete som avses i
meddelandet om förmånlig behandling, men som ändå är till hjälp för kommissionen i dess
utredningsarbete, är effektivt samarbete utanför meddelandets räckvidd (enligt punkt 3 sjätte
strecksatsen i riktlinjerna). Det ger rätt till ytterligare nedsättning av böterna på grund av förmildrande
omständigheter (98).

Rätten förkastar kommissionens argument att en avsevärd del av den information företagen hade lämnat
överlämnades som svar på en begäran om upplysningar enligt artikel 11, och att samarbetet alltså inte var

¥96∂ Mål T-224/00, ADM.
¥97∂ Syftet med det första var att bevara konkurrensen utan snedvridningar i EU och EES, medan syftet med det andra var att

skydda de amerikanska och kanadensiska marknaderna.
¥98∂ Dvs. nedsättningen görs på böternas grundbelopp.
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helt frivilligt. Den påminner om att det framgår av rättspraxis att bötesnedsättning är berättigad när ett
företag förser kommissionen med upplysningar som går gott och väl utöver vad kommissionen kan
begära enligt artikel 11 i förordning nr 17.

METODEN FÖR BERÄKNING AV DET SLUTLIGA BÖTESBELOPPET

Förstainstansrätten anser att de procentsatser som fastställts för att beakta försvårande eller förmildrande
omständigheter enligt riktlinjernas lydelse skall tillämpas på böternas grundbelopp, vilket fastställts
utifrån överträdelsens allvar och varaktighet, och inte på ett belopp som motsvarar en ökning som
tidigare utförts på grund av överträdelsens varaktighet eller på ett belopp som följer av en första ökning
eller minskning till följd av en försvårande eller förmildrande omständighet. 

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som 
antagits eller föreslagits av kommissionen  

Titel Datum Offentliggjort

Rekommendation om relevanta produkt- och 
tjänstemarknader inom området elektronisk 
kommunikation vilka kan komma i fråga för 
förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster

11.2.2003 EUT L 114, 8.5.2003

Ändrade förordningarna (EEG) nr 3975/87 och (EEG) 
nr 3976/87 + förordning (EG) nr 1/2003 (modernisering)

24.2.2003 COM(2003) 91

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 
27 februari 2003 om tillämpning av fördragets 
artikel 81.3 på vissa grupper av avtal, beslut och 
samordnade förfaranden inom försäkringssektorn

27.2.2003 EUT L 53, 28.2.2003

Rekommendation om anmälningar, tidsfrister och samråd 
i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster

23.7.2003 EUT L 190, 30.7.2003

Ändrad förordning (EG) nr 823/2000 (konsortier) 30.9.2003 EUT C 233, 30.9.2003

Titel Datum Offentliggjort

Regleringen av de fria yrkena och dess effekter. 
Uppmaning att inkomma med synpunkter

27.3.2003 http://europa.eu.int/comm/ 
competition/index_sv.html

Samrådsdokument om översyn av rådets förordning (EEG) 
nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av 
artiklarna 81 och 82 i fördraget på sjöfarten

27.3.2003 http://europa.eu.int/comm/ 
competition/index_sv.html
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C — Formella beslut enligt artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget

1. Offentliggjorda beslut

2. Andra formella beslut (99)

2.1 Avvisning av klagomål genom beslut

Ärende 
nr COMP/ Offentliggjorda beslut Datum 

för beslut Offentliggjort

38.477 BA/SN Brussels Airlines (beslut utan 
invändning)

10.3.2003 10.3.2003 (Internet GD 
Konkurrens)

38.279 PO/Viandes Bovines Françaises 2.4.2003 EUT L 209, 19.8.2003, s. 12–41

36.700 PO/Industrigaser och medicinska gaser – 
ändrat beslut 2003/207/EG av den 24 juli 2002

9.4.2003 EUT L 123, 17.5.2003, s. 49–50

38.370 O2 UK/T-Mobile UK – Brittiskt avtal om 
delade nät

30.4.2003 EUT L 200, 7.8.2003, s. 59–84

37.451, 
37.578, 
37.579

Deutsche Telekom 21.5.2003 EUT L 263, 14.10.2003, s. 9–41

37.975 PO/Yamaha 16.7.2003

38.369 Delad användning av 3G-nätet, Tyskland 16.7.2003 EUT L 75, 12.3.2004, s. 32

38.233 Wanadoo Interactive 16.7.2003 Ännu inte offentliggjort

37.398 UEFA 23.7.2003 EUT L 291, 8.11.2003, s. 25

38.044 IMS (tillbakadragande av interimistiska 
åtgärder)

13.8.2003 EUT L 268, 18.10.2003, s. 69–72

37.685 GVG/FS 25.8.2003 EUT L 11, 16.1.2004, s. 17

37.370 Sorbates 1.10.2003 Ännu inte offentliggjort 

35.470– 
35.473

ARA, ARGEV, ARO (icke-ingripandebesked 
och undantag med skyldigheter)

16.10.2003 16.10.2003 (Internet GD 
Konkurrens)

38.170 Reims II-avtalet 23.10.2003 EUT L 56, 24.2.2004, s.76

38.359 Elektriska och mekaniska kol- och 
grafitprodukter

3.12.2003 EUT L 125, 28.4.2004, s. 45

37.857 PO/Organiska peroxider 10.12.2003 Ännu inte offentliggjort

38.240 Industrikopparrör 16.12.2003 EUT L 125, 28.4.2004, s. 50

38.479 BA/Iberia 16.12.2003 16.12.2003 (Internet GD 
Konkurrens)

38.287 Telenor, Canal+, Canal Digital 29.12.2003 (Internet GD Konkurrens)

¥99∂ Ej offentliggjort i EUT.

Ärende 
nr COMP/ Namn Datum för beslut

33.690 Caterpillar 1.4.2003

38.455 EAEPC/GlaxoSmithKline 2.4.2003

38.391 Gaststaette Alt Hueckeswagen/GEMA + GEZ + Bundesrepublik Deutschland 4.4.2003

38.575 Werlich Thomas/Stadtwerke Elmshorn 6.6.2003
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2.2 Andra icke offentliggjorda beslut

D — Ärenden som avslutats med en administrativ skrivelse under 2003100

38.289, 
38.460

On Guard Plus Ltd mot Elmo-Tech Ltd 24.7.2003

38.138 Niestroy Stanz/GEMA 21.10.2003

38.323 Ambiance 17/SACEM 7.11.2003

Ärende nr 
COMP/ Namn Datum för beslut

38.589 Värmestabilisatorer (frågeförbud) 8.5.2003

Ärende nr 
COMP/ Namn Datum Typ av administrativ 

skrivelse ¥100∂

38.483 Avtal om kärnenergi 8.1.2003 2

38.267 Metsä-Serla (M. Real) + Myllykoski 9.1.2003 2

37.278 Lonza 3.2.2003 1

38.139 De Beers: DTC ”Köparens fria val av leverantör” 5.2.2003 1

37.920 3G Patent Platform + 18 14.2.2003 1

37.748 Patek Philippe SA 19.2.2003 2

36.237B TPS + 7 5.3.2003 2

38.419 Spanair + Portugalia 10.3.2003 2

38.544 MAN Roland + Manugraph 8.4.2003 1

38.194 Neste Markkinointi + Jakeluasema Timo Peltonen 10.4.2003 1

38.195 Neste Markkinointi + Kaustinen Motelli 10.4.2003 2

38.468 Avtal om biljettregler för Olympiska spelen 2004 14.4.2003 1

37.904 Interbrew 15.4.2003 1

37.986 Pioneer-Magirus 12.5.2003 1

38.020 PSA + Ford Diesel Engine Cooperation 21.5.2003 2

38.524 Eutelsat + France Télécom 2.6.2003 1

38.588 CECED – Tvättmaskiner II 26.6.2003 2

38.259 DRK&LRK-Blutspendedienst + Arbeitsgemeinschaft der 
Aertze/Chiron Cors. + Hoffmann-La Roche

30.6.2003 2

38.787 Philips – Sony 25.7.2003 1–3

38.220 Siemens-NEC-Mobisphere 25.7.2003 3

38.065 Aer Lingus + British Airways 22.8.2003 2

38.730 BP Lubricants 19.9.2003 2

¥100∂ 1 = Icke-ingripandebesked enligt artikel 81.1 eller 82. 
2 = Enskilt undantag enligt artikel 81.3. 
3 = Förenligt med meddelande/gruppundantagsförordning.
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Ärenden som avslutats med varningsbrev

E — Tillkännagivanden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

1. Offentliggörande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17

2. Tillkännagivanden med uppmaning till berörda tredje parter att lämna synpunkter 
på föreslagna transaktioner

3. ”Carlsberg”-tillkännagivanden (kooperativa samriskföretag av strukturell karaktär)

Ärende 
nr COMP/ Namn Datum

37.430 Rolex 30.4.2003

37.675 PO/TAP Kommissioner för resebyråer 22.5.2003

Ärende 
nr COMP/ Namn Offentliggjort

38.170 Reims II (Deutsche Post, La Poste, De Post + 14) EUT C 94, 23.4.2003, s. 3–11

38.287 Telenor, Canal +, Canal Digital EUT C 149, 26.6.2003, s. 16–17

37.214 DFB EUT C 261, 30.10.2003, s. 13

Ärende 
nr COMP/ Namn Offentliggjort

38.730 BP Lubricants EUT C 126, 28.5.2003, s. 5–6

38.345 Granskning av förordning (EEG) nr 4056/86 Intranet, 27.3.2003

Ärende 
nr COMP/ Namn Offentliggjort

38.553 Dentsu, Publicis, Madame EB EUT C 30, 8.2.2003, s. 29

38.526 Oesterreichisher Terrorpool EUT C 49, 1.3.2003, s. 3

38.576 IRTS EUT C 54, 8.3.2003, s. 2

38.606 Groupement Cartes Bancaires EUT C 80, 3.4.2003, s. 13

38.775 Orde van Vlaamse Balies EUT C 207, 3.9.2003, s. 22

38.733 AMP – Nouvelles CGFP EUT C 240, 7.10.2003, s. 5

38.772 Cannes Extension Agreement EUT C 282, 25.11.2003, s. 14
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F — Pressmeddelanden

IP/03/1797 19.12.2003 Kommissionen misstänker att TeliaSonera (Sverige) missbrukat sin 
dominerande ställning på marknaden för Internetaccess med hög hastighet 

IP/03/1748 16.12.2003 Kommissionen ingår interimistiskt avtal med FA Premier League och BskyB 
gällande fotbollsrättigheter

IP/03/1746 16.12.2003 Kommissionen bötfäller tre företag i kopparrörskartell

IP/03/1740 16.12.2003 Kommissionen godkänner stödordning för tysk fartygsfinansiering

IP/03/1700 10.12.2003 Kommissionen bötfäller medlemmar av kartell för organiska peroxider

IP/03/1651 3.12.2003 Kommissionen bötfäller fem företag i grafit- och kolproduktskartell

IP/03/1607 26.11.2003 Kommissionen antar mer förmånliga regler för innovationsstöd inom 
varvsindustrin 

IP/03/1500 5.11.2003 Kommissionen motsätter sig rekommenderad minimiavgift för Belgiska 
arkitektsamfundet

IP/03/1491 31.10.2003 Kommissionen slutar övervaka efterföljandet av avtalet från 2001 med 
FIA/Formel Ett

IP/03/1438 23.10.2003 Utrikes postavgifter mellan 17 postoperatörer godkända till och med 2006

IP/03/1405 17.10.2003 Kommissionen godkänner österrikiskt system för avfallshantering av 
förpackningar

IP/03/1345 6.10.2003 Kommissionen når uppgörelse med Gazprom och ENI om de territoriella 
begränsningsklausulerna

IP/03/1341 3.10.2003 Kommissionen godkänner nytt säkerhetssystem för licensiering av patent och 
sakkunskap

IP/03/1340 3.10.2003 Kommissionen inleder samråd om utkast till genomgripande reform av 
antitrustförfaranden

IP/03/1330 1.10.2003 Kommissionen dömer fyra företag i sorbatkartell till böter på totalt 
138.4 miljoner euro

IP/03/1318 30.9.2003 Nya regler för försäljning och service av bilar

IP/03/1246 15.9.2003 EU/Japan: Kommissionen välkomnar ny lag som tillåter partnerskap för 
advokater i Japan och EU

IP/03/1203 5.9.2003 Kommissionen granskar det första ärendet enligt det nya elektroniska 
kommunikationssystemet

IP/03/1182 28.8.2003 Kommissionen agerar för att bryta de statliga järnvägarnas strupgrepp om den 
internationella passagerartrafiken

IP/03/1159 13.8.2003 Kommissionen behöver inte längre ingripa för att skapa förutsättningar för 
NDC Health att konkurrera med IMS Health

IP/03/1152 7.8.2003 Kommissionen godkänner Philips och Sonys licensprogram för cd 

IP/03/1150 6.8.2003 Sista chansen för Microsoft att lämna synpunkter innan kommissionen avslutar 
sin antitrust-undersökning

IP/03/1136 31.7.2003 Kommissionen varnar AstraZeneca om de preliminära resultaten av dess 
undersökning om eventuellt missbruk av dominerande ställning beträffande 
Losec

IP/03/1129 29.7.2003 Kommissionen överens med tyska gasföretaget BEB i Marathonärendet

IP/03/1117 25.7.2003 Den senaste rapporten om bilpriser visar att de positiva effekterna av det nya 
gruppundantaget ännu inte har slagit igenom

IP/03/1106 24.7.2003 Ny saluföringsmodell för sändningsrättigheterna till Bundesligan i fotboll

IP/03/1105 24.7.2003 Kommissionen godkänner UEFA:s nya policy för försäljning av 
mediarättigheter till Champions League

IP/03/1089 23.7.2003 Kommissionen redo att skapa samordning av lagstiftning för elektronisk 
kommunikation
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IP/03/1028 16.7.2003 Kommissionen bötfäller Yamaha för handelsrestriktioner och prisbindning i 
Europa

IP/03/1026 16.7.2003 Kommissionen godkänner delade nätverk för tredje generationens 
mobiltelefoni i Tyskland

IP/03/1025 16.7.2003 Höghastighetsinternet: Kommissionen bötfäller Wanadoo för missbruk av 
dominerande ställning

IP/03/866 19.6.2003 Kommissionens tar upp frågan om Topps försäljningspraxis avseende 
Pokémondekaler och -kort

IP/03/738 23.5.2003 Kommissionen godkänner biljettreglerna för Olympiska spelen i Aten

IP/03/717 21.5.2003 Kommissionen bötfäller Deutsche Telekom för konkurrenshämmande tariffer 
för access till dess lokala nätverk

IP/03/677 13.5.2003 Grönt ljus för införandet av ett riskfördelningssystem inom den irländska 
sjukförsäkringsmarknaden

IP/03/655 8.5.2003 Kommissionen lägger ner sin granskning av Audiovisual Sport efter 
sammanslagningen Sogecable/Via Digital

IP/03/603 30.4.2003 Kommissionen omorganiserar konkurrensavdelningen inför utvidgningen

IP/03/589 30.4.2003 Kommissionen godkänner delade nätverk för tredje generationens 
mobiltelefoni i Förenade kungariket

IP/03/566 24.4.2003 Kommissionen och de danska konkurrensmyndigheterna öppnar gemensamt 
den danska gasmarknaden

IP/03/557 23.4.2003 Kommissionen avser att undanta Reims II från antitrustlagstiftningen, men 
kräver tillgång för tredje part

IP/03/547 16.4.2003 Kommissionens konkurrensdirektorat överens med Gasunie i Marathonärendet

IP/03/545 15.4.2003 Europeiska kommissionen öppnar upp belgiska Interbrews försäljningsställen 
till hotell- och restaurangbranschen för konkurrerande ölmärken

IP/03/520 9.4.2003 Kommissionen manar till likabehandling för kabelnätverk i tillhandahållandet 
av telekommunikationstjänster i Frankrike

IP/03/515 8.4.2003 Frankrike måste till fullo följa domstolens dom gällande finansiering av 
universiella tjänster för telekommunikation

IP/03/462 31.3.2003 Kommissionen har invändningar mot Clearstream Banking AG:s agerande

IP/03/450 28.3.2003 FEFC upphör att fastställa priser för sjötransport av bilar

IP/03/445 27.3.2003 Kommissionen inleder samråd om tillämpningen av konkurrensreglerna på 
sjötransporter

IP/03/420 21.3.2003 Kommissionen vill ha synpunkter på regleringen av fria yrken och dess 
verkningar

IP/03/291 27.2.2003 Kommissionen antar ny förordning om undantag för vissa avtal inom 
försäkringssektorn

IP/03/290 27.2.2003 Kommissionens senaste rapport om bilpriser i EU

IP/03/284 26.2.2003 Lufttrafik: Kommissionen föreslår tydliga regler för att hantera allianser mellan 
flygbolag i och utanför EU

IP/03/80 20.1.2003 Volkswagen och Audi slutför avtal med bilverkstäder om service efter 
försäljning

IP/03/64 16.1.2003 Kommissionen godkänner De Beers ”Bästa leverantör-system” (Supplier of 
Choice system) men gör invändningar mot avtalet med Alrosa

IP/03/19 8.1.2003 Lagstiftningen om separat redovisning för offentliga företag är fortfarande 
otillräcklig i flera medlemsstater
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G — Domar och beslut från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten

EG-fördraget

Mål Parter Datum Offentliggjort

T-15/02 BASF mot kommissionen 25.2.2003

T-319/99 FENIN mot kommissionen 4.3.2003 EUT C 112, 10.5.2003, s. 24

T-213/00 CMA CGM m.fl. mot kommissionen 19.3.2003 EUT C 124, 24.5.2003, s. 18

T-398/02 R Linea GIG mot kommissionen 27.3.2003 EUT C 171, 19.7.2003, s. 28

T-224/99_1 European Council of Transport Users m.fl. mot 
kommissionen

4.6.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 34

T-52/00 Coe Clerici Logistics mot kommissionen 17.6.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 26

T-220/00 Cheil Jedang mot kommissionen 9.7.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 27

T-223/00 Kyowa Hakko Kogyo och Kyowa Hakko Europe 
mot kommissionen

9.7.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 27

T-224/00 Archer Daniels Midland och Archer Daniels 
Midland Ingredients mot kommissionen

9.7.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 28

T-230/00 Daesang och Sewon Europe mot kommissionen 9.7.2003 EUT C 213, 6.9.2003, s. 28

T-191/98, 
T-212/98, 
T-213/98, 
T-214/98

Atlantic Container Line AB m.fl. mot 
kommissionen

30.9.2003 EUT C 7, 10.1.2004, s. 29

T-203/01 Manufacture française des pneumatiques 
Michelin mot kommissionen

30.9.2003 EUT C 304, 13.12.2003, s. 24

T-368/00 General Motors Nederland och Opel Nederland 
mot kommissionen

21.10.2003 EUT C 7, 10.1.2004, s. 30

T-65/98 Van den Bergh Foods mot kommissionen 23.10.2003 EUT C 7, 10.1.2004, s. 29

T-125/03 R1, 
T-253/03 R1

Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals 
mot kommissionen

30.10.2003 EUT C 35, 7.2.2004, s. 10

T-198/03 R1 Bank Austria Creditanstalt mot kommissionen 7.11.2003 EUT C 35, 7.2.2004, s. 10

T-208/01 Volkswagen mot kommissionen 3.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 24

T-66/99 Minoan Lines mot kommissionen 11.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 21

T-65/99 Strintzis Lines Shipping mot kommissionen 11.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 21

T-61/99 Adriatica di Navigazione mot kommissionen 11.12.2003 EUT C 85, 3.4.2004, s. 22

T-59/99 Ventouris mot kommissionen 11.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 20

T-56/99 Marlines mot kommissionen 11.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 20

T-5/00, 
T-6/00

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mot 
kommissionen

16.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 23

T-219/99 British Airways mot kommissionen 17.12.2003 EUT C 71, 20.3.2004, s. 22

T-250/01 Dresdner Bank AG mot kommissionen 9.7.2003 EUT C 251, 18.10.2003, s. 11

T-219/01 Commerzbank AG mot kommissionen 9.7.2003 EUT C 251, 18.10.2003, s. 11

T-216/01 Reisebank AG mot kommissionen 9.7.2003 EUT C 251, 18.10.2003, s. 11
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2. EG-domstolen

EG-fördraget

EKSG-fördraget

Mål Parter Datum Offentliggjort

C-97/01 Kommissionen mot Luxemburg 12.6.2003

C-233/03 P(R) Linea GIG mot kommissionen 24.7.2003

C-137/00 Milk Marque och National Farmers’ Union 9.9.2003 EUT C 264, 1.11.2003, s. 2

C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi 9.9.2003 EUT C 264, 1.11.2003, s. 9

C-207/01 Altair Chimica och ENEL Distribuzione 11.9.2003 EUT C 264, 1.11.2003, s. 9

C-338/00 P Volkswagen mot kommissionen 18.9.2003 EUT C 264, 1.11.2003, s. 3

C-170/02 P Schlüsselverlag J.S. Moser m.fl. mot 
kommissionen

25.9.2003

C-34/01, 
C-35/01, 
C-36/01, 
C-37/01, 
C-38/01

Enirisorse 27.11.2003 EUT C 21, 24.1.2004, s. 3

C-204/02 P_1 Joynson mot kommissionen 10.12.2003

Mål Parter Datum Offentliggjort

C-172/01 P, 
C-175/01 P, 
C-176/01 P, 
C-180/01 P

International Power (f.d. National Power) m.fl. 
mot kommissionen

2.10.2003

C-176/99 P ARBED mot kommissionen 2.10.2003

C-179/99 P Eurofer mot kommissionen 2.10.2003

C-182/99 P Salzgitter mot kommissionen 2.10.2003

T-194/99 P Thyssen Stahl mot kommissionen 2.10.2003

T-195/99 P Krupp Hoesch Stahl mot kommissionen 2.10.2003

T-196/99 P Siderúrgica Aristrain Madrid mot kommissionen 2.10.2003

T-198/99 P Empresa Nacional Siderúrica (Ensidesa) mot 
kommissionen

2.10.2003

C-199/99 P Corus UK mot kommissionen 2.10.2003
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II   — KONTROLL AV FÖRETAGSKONCENTRATIONER: 
RÅDETS FÖRORDNING (EEG) NR 4064/89

A — Sammanfattning av ärendena

1. Beslut som fattats enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

De beslut som fattats enligt artikel 6 återfinns i del I, avsnitt II.3.1.

2. Beslut som fattats enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

De beslut som fattats enligt artikel 8 återfinns i del I, avsnitt II.3.2.

3. Beslut enligt artikel 2.4 i EU:s koncentrationsförordning (ärenden som rör 
gemensamma företag)

Koncentration mellan SNCF och Trenitalia (101)

Den 4 augusti godkände kommissionen bildandet av ett gemensamt företag mellan SNCF och Trenitalia
där de båda företagen äger 50 % vardera (102). Det gemensamma företaget, som går under namnet
Autoroute Ferroviaire Alpine kommer att erbjuda en ny järnvägsskyttel för lastbilar och påhängsvagnar
genom Fréjustunneln, under Mont Cenis mellan Frankrike och Italien, och är tänkt att minska de
trafikstockningar som förorsakas av lastbilar och andra tunga fordon på vägarna genom Alperna.

Kommissionens analys har visat att den nya tjänst som erbjuds av Autoroute Ferroviaire Alpine skulle
vara ett komplement till olika befintliga transportmedel och -vägar genom Alperna, som ger lastbils-
chaufförer ett nytt miljövänligt alternativ.

Frankrike och Italien avser att finansiellt stödja systemet, som inledningsvis inte kommer att vara
ekonomiskt bärkraftigt. Med stöd i reglerna i koncentrationsförordningen godkände kommissionen
planen att skapa Autoroute Ferroviaire Alpines, men det är fullt möjligt att kommissionen i kraft av sin
rätt att övervaka statligt stöd kan undersöka lagligheten i det föreslagna stödet.

4. Sammanfattning av beslut fattade av gemenskapens domstolar

De viktigaste domarna i Europeiska gemenskapens domstolar rörande koncentrationsområdet under 2003
återfinns i del I, avsnitt II.4.

¥101∂ Ärende COMP/D2/M.3150.
¥102∂ De statliga järnvägsbolagen i Frankrike och Italien.
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B — Kommissionens beslut

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1 Beslut enligt artikel 6.1 a, 6.1 b samt artikel 6.2 i rådets förordning 

Ärende  Titel Datum 
för beslut EUT Offentliggjort

M.1939 Rexam (PLM)/American National Can 30.6.2003

M.2416 Tetra Laval/Sidel 13.1.2003 C 137 12.6.2003

M.2596 RMC/UMA JV 12.3.2003 C 268 7.11.2003

M.2657 Robert Bosch/Buderus 10.7.2003 C 203 28.8.2003

M.2768 Generali/Banca Intesa JV 15.12.2003 C 34 7.2.2004

M.2851 Intracom/Siemens/STI 10.2.2003 C 49 1.3.2003

M.2922 Pfizer/Pharmacia 27.2.2003 C 110 8.5.2003

M.2964 Global Crossing/Hutchison/ST Telemedia 16.1.2003 C 16 23.1.2003

M.2982 Lazard/Intesa BCI JV 4.2.2003 C 118 20.5.2003

M.2993 Carlyle Group/Qinetiq 16.1.2003 C 40 19.2.2003

M.2995 Apax Europe V/Goldman Sachs/Providence/Telekom 
Cable JV

28.2.2003 C 52 6.3.2003

M.3000 Schroder Ventures/Compass 30.1.2003 C 28 6.2.2003

M.3011 Timken/Torrington 23.1.2003 C 41 20.2.2003

M.3012 Tebodin/Lockwood Greene JV 16.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3021 APAX/Duke/Focus Wickes JV 14.1.2003 C 13 18.1.2003

M.3026 DMData/WM-Data JV 17.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3027 State Street Corporation/Deutsche Bank Global 
Securities

16.1.2003 C 48 28.2.2003

M.3029 Société Générale/AIHL Europe 10.2.2003 C 47 27.2.2003

M.3030 Eaton/Delta 23.1.2003 C 30 8.2.2003

M.3031 Burda/HDP/Catherine Nemo 21.2.2003 C 47 27.2.2003

M.3035 Berkshire Hathaway/Converium/Gaum JV 28.2.2003 C 65 19.3.2003

M.3038 Aldeasa/Compass/Foodlasa 30.1.2003 C 28 6.2.2003

M.3039 Soprol/Cereol – Lesieur 30.1.2003 C 48 28.2.2003

M.3040 Capvis/Quadriga/Zellweger Uster 14.1.2003 C 15 22.1.2003

M.3041 Crédit Suisse/Safilo 17.1.2003 C 20 28.1.2003

M.3043 Emerson/Dana JV 31.1.2003 C 33 12.2.2003

M.3044 ADM/PURA 3.4.2003 C 118 20.5.2003

M.3046 AMEC/FS 21.1.2003 C 23 30.1.2003

M.3048 Suomen Rehu/Kemira Agro/Hankkija-
Maatalous/Movere

30.1.2003 C 175 7.7.2004

M.3049 Alcan/Flexpack 24.2.2003 C 78 1.4.2003

M.3051 Future Capital/CDPQ/SAM 
Holding/Zipperling/Ormecon

3.2.2003 C 29 7.2.2003

M.3052 ENI/Fortum Gas 23.1.2003 C 36 15.2.2003

M.3053 Blackstone Group/TRW Automotive 4.2.2003 C 33 12.2.2003

M.3055 Rautakirja/Hachette Distribution Services JV 29.1.2003 C 30 8.2.2003
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M.3057 CVC/REE/Iberdrola 7.1.2003 C 22 29.1.2003

M.3060 UCB/Solutia 31.1.2003 C 78 1.4.2003

M.3062 IBM/Rational 20.2.2003 C 65 19.3.2003

M.3063 De Agostini/Holding di Partecipazioni/RCS Diffusione JV 12.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3064 Ahlström Capital/Capman/Nordkalk 10.2.2003 C 144 20.6.2003

M.3065 Bain Fund Group/Sigmakalon Group 24.2.2003 C 51 5.3.2003

M.3066 Delta Lloyd/ABN AMRO JV 30.4.2003 C 119 21.5.2003

M.3067 Intesa/Capitalia/IMI Investimenti/Unicredito/Fidis Retail 25.4.2003 C 141 17.6.2003

M.3068 Ascott Group/Goldman Sachs/Oriville 13.2.2003 C 52 6.3.2003

M.3071 Carnival Corporation/P & O Princess (II) 10.2.2003 C 42 21.2.2003

M.3073 Nuon Deutschland/Stadtwerke Leipzig/Stadtlicht 14.3.2003 C 68 21.3.2003

M.3074 Acea/BTicino/Siemens Metering JV 10.2.2003 C 40 19.2.2003

M.3081 Michelin/Viborg 7.3.2003 C 89 12.4.2003

M.3082 PON/Nimbus/Geveke 24.2.2003 C 78 1.4.2003

M.3084 Siemens/Sequa JV 28.2.2003 C 80 3.4.2003

M.3085 Schroders Ventures/Premiere 13.2.2003 C 42 21.2.2003

M.3086 Gaz de France/Preussag Energie 25.4.2003 C 138 13.6.2003

M.3087 Penske/DaimlerChrysler/VM Motori JV 13.2.2003 C 45 25.2.2003

M.3088 Duferco/Sorral/Beautor 20.3.2003 C 79 2.4.2003

M.3091 Konica/Minolta 11.7.2003 C 192 14.8.2003

M.3096 TotalFinaElf/Mobil Gas 28.2.2003 C 80 3.4.2003

M.3097 Maersk Data/Eurogate IT/Global Transport Solutions JV 12.3.2003 C 87 10.4.2003

M.3098 Nissho Iwai/Nichimen 28.3.2003 C 80 3.4.2003

M.3100 Mediaset/Telecinco/Publiespaña 28.3.2003 C 100 26.4.2003

M.3101 Accor/Hilton/Six Continents JV 16.5.2003 C 140 14.6.2003

M.3102 Thomesto/SCA Holz JV 5.5.2003 C 115 15.5.2003

M.3103 General Electric Consumer Finance/Abbey National 27.3.2003 C 60 9.3.2004

M.3104 Compass/Cremonini JV 6.5.2003 C 201 26.8.2003

M.3107 Tech Data Corporation/Azlan Group 24.3.2003 C 89 12.4.2003

M.3108 Office Depot/Guilbert 23.5.2003 C 186 6.8.2003

M.3109 Candover/Cinven/Gala 14.3.2003 C 108 7.5.2003

M.3110 OMV/BP (Southern Germany Package) 11.6.2003 C 186 6.8.2003

M.3111 P & O Ports/CMA-CGM/Egis Ports 28.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3112 Aéroports de Paris/Aelia 17.3.2003 C 68 21.3.2003

M.3113 GE/Jenbacher 14.4.2003 C 119 21.5.2003

M.3114 Unión Fenosa/ENI/Union Fenosa Gas 21.5.2003 C 136 11.6.2003

M.3115 ABN AMRO Capital/PizzaExpress 27.3.2003 C 80 3.4.2003

M.3118 MTU Friedrichshafen/RWE Fuel Cells JV 20.8.2003 C 206 2.9.2003

M.3119 BP/Alfa Group/Access/Renova/TNK-BP 25.7.2003 C 191 13.8.2003

M.3120 ING/Entrium 12.6.2003 C 143 19.6.2003

M.3121 AXA Private Equity/Tokheim International 25.3.2003 C 123 24.5.2003

M.3122 Dupont/Statoil JV 25.3.2003 C 78 1.4.2003

M.3124 Deutsche Bahn/WestLB/Aurelis JV 28.3.2003 C 81 4.4.2003

M.3125 Huntsman/MatlinPatterson/Vantico 19.6.2003 C 294 4.12.2003

M.3126 Great-West Lifeco/Canada Life Financial 17.6.2003 C 153 1.7.2003

M.3127 Wienerberger/Koramic Building Products JV 23.5.2003 C 136 11.6.2003
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M.3130 Arla Foods/Express Dairies (se M.2579) 10.6.2003 C 297 9.12.2003

M.3131 Sika/Buzzi JV 8.5.2003 C 117 17.5.2003

M.3132 Sasol/Mitsubishi Chemical JV 11.9.2003 C 223 19.9.2003

M.3134 Arcelor/Umicore/Duology JV 4.7.2003 C 186 6.8.2003

M.3135 SGAM4D/Guggenhein/IES 16.4.2003 C 117 17.5.2003

M.3136 GE/Agfa NDT 5.12.2003 C 66 16.3.2004

M.3138 Hamburgische Landesbank/Landesbank Schleswig- 
Holstein

25.4.2003 C 108 7.5.2003

M.3139 Carlyle/Breed Technologies 10.4.2003 C 100 26.4.2003

M.3140 Cinven/Fitness First 15.5.2003 C 118 20.5.2003

M.3141 Cementbouw/ENCI JV 1.8.2003 C 260 29.10.2003

M.3142 CVC/Danske Trælast 12.5.2003 C 140 14.6.2003

M.3145 Xstrata/MIM 19.5.2003 C 131 5.6.2003

M.3146 Smith & Nephew/Centerpulse 27.5.2003 C 155 3.7.2003

M.3148 Siemens/Alstom Gas and Steam Turbines 10.7.2003 C 207 3.9.2003

M.3149 Procter & Gamble/Wella 30.7.2003 C 195 19.8.2003

M.3150 SNCF/Trenitalia/AFA 4.8.2003 C 258 28.10.2003

M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit 27.5.2003 C 198 22.8.2003

M.3152 ThyssenKrupp/Mercedes Lenkungen 10.11.2003 C 27 30.1.2004

M.3154 Süd-Chemie/Sabic/Scientific Design JV 12.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3155 Deutsche Post/Securicor 19.6.2003 C 222 18.9.2003

M.3156 EADS/Astrium (II) 26.5.2003 C 66 16.3.2004

M.3157 ING/Sonae/Ascendente JV 27.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3158 De Agostini Invest/Toro Assicurazioni 17.6.2003 C 148 25.6.2003

M.3159 Rheinmetall/STN Atlas 25.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3160 CVC Funds/Viterra 27.5.2003 C 149 26.6.2003

M.3161 CVRD/CAEMI 18.7.2003 C 241 8.10.2003

M.3162 Hearst/De Telegraaf Tijdschriften JV 1.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3169 Bridgepoint Capital/Permira/Holmes Place 1.7.2003 Celex/Internet

M.3170 SAPA/Remi Claeys Aluminium 17.6.2003 C 25 29.1.2004

M.3171 Computer Sciences Corporation/Royal Mail Business 
Systems

27.5.2003 C 187 7.8.2003

M.3172 Ferrovial/Amey 27.5.2003 C 170 19.7.2003

M.3173 E.ON/Fortum Burghausen/Smaland/Edenderry 13.6.2003 C 157 5.7.2003

M.3174 Scottish & Newcastle/Parfil 18.6.2003 C 150 27.6.2003

M.3175 Best Agrifund/Dumeco 2.7.2003 C 233 30.9.2003

M.3176 Diageo/Heineken/Olfiltra JV 10.7.2003 C 199 23.8.2003

M.3177 BASF/Glon-Sanders JV 29.7.2003 C 241 8.10.2003

M.3182 Scottish & Newcastle/HP Bulmer 30.6.2003 C 187 7.8.2003

M.3183 Holtzbrink Networxs/Weltbild/T-Online 
Venture/Bertelsmann Online

25.6.2003 C 155 3.7.2003

M.3184 Wolseley/Pinault Bois & Matériaux 3.7.2003 C 222 18.9.2003

M.3185 Victor Rijssen/Kon. Volker Wessels Stevin 18.6.2003 C 150 27.6.2003

M.3187 Ente Vasco de la Energía/Hidrocantabrico/Naturcorp 19.6.2003 C 153 1.7.2003

M.3188 ADM/VDBO 31.7.2003 C 236 2.10.2003

M.3190 Barclays Bank/Banco Zaragozano 12.6.2003 Celex/Internet

M.3191 Philip Morris/Papastratos 2.10.2003 C 258 28.10.2003
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M.3192 ThyssenKrupp/HSP Hoesch JV 3.7.2003 C 186 6.8.2003

M.3195 Heineken/BBAG 18.7.2003 C 227 23.9.2003

M.3196 Belgium CA – Agricaisse – Lanbokas/Crédit Agricole 
Belgique

20.8.2003 C 178 10.7.2004

M.3197 Candover/Cinven/Bertelsmann-Springer 29.7.2003 C 207 3.9.2003

M.3198 VW-Audi/VW-Audi Vertriebszentren 29.7.2003 C 206 2.9.2003

M.3199 Bank One Corporation/Quintiles 20.8.2003 C 202 27.8.2003

M.3200 Toshiba/Mitsubishi Electric JV 17.9.2003 C 232 27.9.2003

M.3203 Total/Samsung Chemicals JV 17.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3204 Montagu Private Equity/Actaris 15.7.2003 C 204 29.8.2003

M.3205 SNPE/Saab/Patria JV (Eurenco) 2.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3206 Schroder Ventures/Rodenstock 14.7.2003 C 198 22.8.2003

M.3209 WPP/Cordiant 25.7.2003 C 212 6.9.2003

M.3210 EDF/EDFT 26.8.2003 C 48 24.2.2004

M.3212 GDF/Italcogim JV 25.7.2003 C 198 22.8.2003

M.3213 Umicore/OMG Precious Metal Group 29.7.2003 C 201 26.8.2003

M.3214 American Express Financial Corporation/Threadneedle 19.9.2003 C 233 30.9.2003

M.3215 Montagu Private Equity/Linpac 4.8.2003 C 199 23.8.2003

M.3217 Carlyle/Finmeccanica/Avio 18.8.2003 C 245 11.10.2003

M.3218 Cerberus/ANC Rental 21.10.2003 C 260 29.10.2003

M.3219 Nortel/NNG-NNF 21.8.2003 C 204 29.8.2003

M.3220 EADS/EADS Telecom 22.8.2003 C 223 19.9.2003

M.3221 Investcorp Financial Services/Minimax 10.7.2003 Celex/Internet

M.3222 United Technologies/Chubb 18.7.2003 C 257 25.10.2003

M.3223 Onex/Kieft/Neue Filmpalast 4.8.2003 C 199 23.8.2003

M.3224 REWE/Bon Appétit 22.8.2003 C 203 28.8.2003

M.3225 Alcan/Pechiney (II) 29.9.2003 C 299 10.12.2003

M.3227 Paperlinx/Buhrmann Paper Merchanting Division 10.10.2003 C 274 15.11.2003

M.3228 Nestlé/Colgate-Palmolive JV 10.12.2003 C 309 19.12.2003

M.3230 Statoil/BP/Sonatrach/In Salah JV 19.12.2003 C 29 3.2.2004

M.3231 Apollo/Soros/Goldman Sachs/Cablecom 4.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3232 Trelleborg/Smiths (PSS Division) 19.9.2003 C 243 10.10.2003

M.3233 Allianz/Sole/Zanussi Elettromeccanica 30.7.2003 C 191 13.8.2003

M.3235 Teijin/Zeon JV 12.8.2003 C 222 4.9.2004

M.3237 San Paolo IMI/Santander Group/Allfunds JV 28.11.2003 C 297 9.12.2003

M.3240 Liberty Media/QVC 25.8.2003 Celex/Internet

M.3241 Arla/Nordzucker JV 30.9.2003 C 241 8.10.2003

M.3245 Vodafone/Singlepoint 16.9.2003 C 242 9.10.2003

M.3246 VW/PON/PON Financial Services 15.10.2003 C 253 22.10.2003

M.3250 Permira III/Goldman Sachs Group/Blackstone 
Group/Debenhams

9.9.2003 C 222 18.9.2003

M.3251 PAI Partners/Grandvision 29.8.2003 C 210 5.9.2003

M.3252 Generali/Continent Holding 15.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3254 Vidacaixa/Swisslife Espana 3.11.2003 C 288 29.11.2003

M.3256 Liberty Insurance/Metlife Iberia 3.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3257 Vestar Capital Partners/FL Selenia 19.9.2003 C 233 30.9.2003

M.3258 ACH/ACC 11.9.2003 C 230 26.9.2003
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M.3259 CRH/CVC/Cementbouw 29.9.2003 Celex/Internet

M.3263 3i Group/Refresco 4.9.2003 C 215 10.9.2003

M.3265 Amcor/Amcor Flexibles Europe 25.9.2003 C 236 2.10.2003

M.3266 Carlyle/Saint-Gobain Terreal 10.10.2003 C 249 17.10.2003

M.3267 CRH/Cementbouw 29.9.2003 C 260 29.10.2003

M.3268 Sydkraft/Graninge 30.10.2003 C 297 9.12.2003

M.3269 Phoenix/Tamro 30.9.2003 C 238 4.10.2003

M.3270 UFG/ENEL/UFEE JV 21.10.2003 C 268 7.11.2003

M.3273 First/Keolis/TPE JV 8.12.2003 C 317 30.12.2003

M.3274 Advent International/Moeller Holding 20.10.2003 C 255 24.10.2003

M.3276 Anglo American/Kumba Resources 3.12.2003 C 9 14.1.2004

M.3278 CVC/TPG/Debenhams 5.11.2003 C 277 18.11.2003

M.3279 Generali/Zurich Financial Services 13.11.2003 C 297 9.12.2003

M.3283 Ferroser/Teris/Ecocat JV 19.11.2003 C 288 29.11.2003

M.3284 Outokumpu/Boliden 8.12.2003 C 25 29.1.2004

M.3287 AGCO/Valtra 12.12.2003 C 11 15.1.2004

M.3288 TNK-BP/Sibneft/Slavneft JV 19.12.2003 C 25 29.1.2004

M.3289 Interbrew/Spaten-Franziskaner 19.12.2003 C 84 3.4.2004

M.3290 General Electric/Sophia 1.12.2003 C 297 9.12.2003

M.3291 Preem/Skandinaviska Raffinaderi 1.12.2003 C 317 30.12.2003

M.3293 Shell/BEB 20.11.2003 C 1 6.1.2004

M.3294 ExxonMobil/BEB 20.11.2003 C 8 13.1.2004

M.3295 Atos Origin/Sema Group 10.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3296 Areva/Alstom T & D 19.12.2003 C 16 22.1.2004

M.3297 Norsk Hydro/Duke Energy 19.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3298 Karolin Machine Tool/ABB I-R Waterjet Systems 13.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3301 Royal Bank of Scotland Group/First Active 3.12.2003 C 303 13.12.2003

M.3303 GE/Vivendi Universal Entertainment 19.12.2003 C 6 10.1.2004

M.3305 ABN AMRO/Global Garden Products 26.11.2003 C 27 30.1.2004

M.3306 E.ON/Midlands 16.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3307 Cap Gemini/Transiciel 24.11.2003 C 295 5.12.2003

M.3311 Van Oord/BHD/Bagger Holding JV 11.12.2003

M.3312 Nestlé/Ingman Foods 17.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3313 CRH/Samse/Doras 10.12.2003 C 55 3.3.2004

M.3315 Investcorp Group/Hilding Anders 17.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3316 Celestica/MSL 18.12.2003 C 31 5.2.2004

M.3317 Ratos/Lehmann Brothers/Fastighetstornet 1.12.2003 C 297 9.12.2003

M.3319 Doughty Hanson/Saft 12.12.2003 C 311 20.12.2003

M.3320 Electra Partners/Azelis 8.12.2003 C 305 16.12.2003

M.3322 Polestar/Prisa/Inversiones Ibersuizas JV 15.12.2003 C 31 5.2.2004

M.3323 Cardinal Health/Intercare Group 16.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3329 Tchibo/Beiersdorf 16.12.2003 C 16 22.1.2004

M.3331 KKR/MTU 22.12.2003 C 14 20.1.2004

M.3335 Götz/Schwenk/Strabag/BFU JV 9.12.2003 C 1 6.1.2004

M.3342 TPG/JPMP/Kraton 18.12.2003 C 315 24.12.2003
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1.2 Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

2. Beslut om hänskjutande

C — Pressmeddelanden

1. Beslut enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Ärende Titel Datum 
för beslut EUT Offentliggjort

M.2621 SEB/Moulinex 11.11.2003 Internet

M.2861 Siemens/Drägerwerk JV 30.4.2003 L 291 8.11.2003

M.2876 Newscorp/Telepiù 2.4.2003 L 110 16.4.2004

M.2903 DaimlerChrysler/Deutsche Telekom JV 30.4.2003 L 300 18.11.2003

M.2947 Verbund/Energie Allianz 11.6.2003 L 92 30.3.2004

M.2972 DSM/Roche Vitamins 23.7.2003 L 82 19.3.2004

M.3056 Celanese/Degussa/European Oxo Chemicals 11.6.2003 L 38 10.2.2004

M.3083 GE/Instrumentarium 2.9.2003 L 109 16.4.2004

Artikel 9

M.3318 ECS/Sibelga 19.12.2003

M.3248 BAT/Tabacchi Italiani 23.10.2003

M.3130 Arla Foods/Express Dairies 10.6.2003

M.3080 ECS/Intercommunale Iverlek 13.2.2003

M.3079 ECS/Intercommunale Imewo 13.2.2003

M.3078 ECS/Intercommunale Gaselwest 13.2.2003

M.3077 ECS/Intercommunale Intergem 13.2.2003

M.3076 ECS/Intercommunale Igao 13.2.2003

M.3075 ECS/Intercommunale Iveka 13.2.2003

Artikel 22

M.3136 GE/Agfa NDT 5.12.2003

Referens Datum Ämne

IP/03/10 7.1.2003 Kommissionen godkänner Red Eléctrica och CVC:s gemensamma kontroll över 
Iberdrolas anläggningar för elkraftsöverföring

IP/03/36 14.1.2003 Kommissionen godkänner Tetra Laval Groups förvärv av Sidel

IP/03/70 17.1.2003 Kommissionen godkänner Carlyle Groups förvärv av Qinetiq

IP/03/71 17.1.2003 Kommissionen godkänner State Street Corporations förvärv av Deutsche Bank 
Global Securities Services

IP/03/100 22.1.2003 Kommissionen inleder en fördjupad granskning av Siemens/Drägerwerks 
gemensamma företag för sjukhusutrustning 

IP/03/112 23.1.2003 Kommissionen godkänner rullagertillverkaren Timkens övertagande av Torrington 
som ägs av Ingersoll-Rand
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IP/03/113 23.1.2003 Kommissionen godkänner Eaton Corps förvärv av det brittiska Deltas 
elektronikdivision

IP/03/114 23.1.2003 Kommissionen godkänner ENI:s förvärv av norska Fortum Petroleum 

IP/03/154 31.1.2003 Kommissionen inleder detaljerad granskning av Celaneses och Degussas planer 
på att bilda samägt företag

IP/03/155 31.1.2003 Kommissionen godkänner ett gemensamt förvärv av kontrollen över finska 
transportlogistikföretaget Movere

IP/03/156 31.1.2003 Kommissionen godkänner Saipols förvärv av Lesieur

IP/03/167 3.2.2003 Kommissionen godkänner belgiska UCB:s förvärv av tre specialkemikalieenheter 
från Solutia

IP/03/172 5.2.2003 Kommissionen undersöker sammanslagningen av österrikiska elbolag

IP/03/173 5.2.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan investeringsbankerna 
IntesaBCI och Lazard

IP/03/207 10.2.2003 Kommissionen godkänner ett gemensamt förvärv av kontrollen över det finska 
kalkstensföretaget Nordkalk 

IP/03/210 10.2.2003 Kommissionen godkänner Société Générales förvärv av Hertz Lease Europe

IP/03/211 10.2.2003 Kommissionen godkänner Intracoms andel i STI, en grekisk tillverkare av 
telekommunikationsutrustning

IP/03/212 10.2.2003 Kommissionen godkänner ett ”dubbellistat företag” som sammanför Carnivals 
och P & O Princess’ kryssningsverksamhet

IP/03/230 13.2.2003 Sex transaktioner mellan Electrabel och lokala myndigheters energileverantörer 
i Flandern: kommissionen hänskjuter ärendet till de belgiska 
konkurrensmyndigheterna

IP/03/234 14.2.2003 Kommissionen godkänner gemensamt förvärv av Singapore Technologies av 
kontrollen över Oriville

IP/03/270 20.2.2003 Kommissionen godkänner IBM:s förvärv av Rational 

IP/03/275 25.2.2003 Kommissionen godkänner Alcan of Canadas förvärv av Hydro Aluminiums 
division för flexibla förpackningar

IP/03/276 25.2.2003 Kommissionen godkänner det nederländska gemensamma företaget mellan PON 
och Nimbus 

IP/03/293 27.2.2003 Kommissionen godkänner Pfizers förvärv av Pharmacia på vissa villkor

IP/03/296 28.2.2003 Kommissionen godkänner TotalFinaElfs förvärv av det brittiska Mobil Gas 
Limiteds verksamhet för gasleveranser 

IP/03/302 28.2.2003 Kommissionen godkänner Berkshire Hathaways och Converiums gemensamma 
förvärv av av kontrollen över GAUM

IP/03/341 7.3.2003 Kommissionen godkänner Euromasters (Michelin) övertagande av Viborg-
gruppens däckdistribution och regummeringsverksamhet

IP/03/368 13.3.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag för marinaggregat mellan RMC 
och UMA på Isle of Wight, Förenade kungariket 

IP/03/369 13.3.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag som tillhandahåller IT-lösningar 
för drift av containerterminaler

IP/03/386 14.3.2003 Kommissionen godkänner Candovers och Cinvens gemensamma förvärv av 
en brittisk bingo- och kasinooperatör

IP/03/428 24.3.2003 Kommissionen godkänner Tech Datas övertagande av nätverksdistributören Azlan 

IP/03/491 3.4.2003 Kommissionen välkomnar förstainstansrättens utslag i ärendena SEB/Moulinex 
och TotalFinaElf 

IP/03/492 3.4.2003 Kommissionen godkänner Archer Daniels Midlands förvärv av det brittiska 
matoljeföretaget Pura

IP/03/493 4.4.2003 Kommissionen inleder undersökning om General Electrics köp av det finska 
företaget Instrumentarium som tillverkar medicinsk utrustning
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IP/03/538 14.4.2003 Kommissionen godkänner General Electrics förvärv av Jenbacher

IP/03/578 28.4.2003 Kommissionen godkänner Gaz de Frances förvärv av Preussag Energies tyska olje- 
och gasverksamheter

IP/03/579 28.4.2003 Kommissionen godkänner fyra italienska bankers köp av Fidis Retail Italia 
(Fiat Auto) 

IP/03/639 6.5.2003 Kommissionen godkänner Compass och Cremoninis gemensamma företag för 
motorvägsrastställen

IP/03/671 13.5.2003 Kommissionen godkänner CVC:s köp av det danska byggmaterialföretaget Danske 
Trælast

IP/03/672 13.5.2003 Kommissionen ger klartecken till skapandet av ett gemensamt företag för 
distribution till kiosker i Italien 

IP/03/702 19.5.2003 Kommissionen godkänner TeliaSoneras föreslagna köpare av Com hem och Telia 
Mobile Finland

IP/03/706 19.5.2003 Kommissionen godkänner Accors, Hiltons och Six Continents gemensamma 
företag WorldRes Europe inom sektorn för bokning av hotellrum via Internet

IP/03/712 19.5.2003 Kommissionen utökar sin undersökning DSM:s förvärv av Roches vitamin- 
och finkemikalieavdelning 

IP/03/744 23.5.2003 Kommissionen utvidgar sin undersökning av SEB/Moulinex 

IP/03/745 23.5.2003 Kommissionen godkänner Office Depots förvärv av Guilbert 

IP/03/751 26.5.2003 Kommissionen godkänner att EADS tar ensam kontroll över Astrium

IP/03/763 27.5.2003 Kommissionen godkänner Smith & Nephews förvärv av Centerpulse som tillverkar 
ortopediska produkter 

IP/03/764 27.5.2003 Kommissionen godkänner ThyssenKrupps köp av den franska bildelstillverkaren 
Sofedit

IP/03/765 27.5.2003 Kommissionen godkänner det spanska byggnadsföretaget Ferrovials förvärv av 
Amey

IP/03/766 27.5.2003 Kommissionen godkänner Computer Sciences Corporations förvärv av Royal 
Mails IT-division 

IP/03/808 6.6.2003 Kommissionen inleder detaljerad granskning av Lagardères förvärv av VUP 

IP/03/820 11.6.2003 Kommissionen hänskjuter en del av mejerisammanslagning till de brittiska 
myndigheterna

IP/03/830 12.6.2003 Kommissionen godkänner österrikiska OMV:s förvärv av delar av BP:s 
oljeverksamhet i södra Tyskland 

IP/03/838 13.6.2003 Kommissionen godkänner E.ON:s övertagande av Fortums aktieinnehav i 
tre företag

IP/03/861 18.6.2003 Kommissionen godkänner svenska Sapas förvärv av belgiska Remi Claeys 
Aluminium 

IP/03/868 19.6.2003 Kommissionen godkänner ensamt ägande av Securicors distributionstjänster 
för Deutsche Post

IP/03/874 20.6.2003 Kommissionen godkänner sammanslagning av kemiföretagen Vantico och 
Huntsman 

IP/03/919 1.7.2003 Kommissionen godkänner Scottish & Newcastles förvärv av brittiska 
ciderproducenten Bulmers 

IP/03/928 1.7.2003 Kommissionen godkänner två investeringsfonders köp av brittiska Holmes 
Place gym

IP/03/938 3.7.2003 Kommissionen godkänner förvärv av nederländska slakthuset Dumeco

IP/03/945 3.7.2003 Kommissionen godkänner ThyssenKrupps och Salzgitters gemensamma företag 
inom sektorn för spont och byggnadsmaterial

IP/03/946 3.7.2003 Kommissionen godkänner brittiska Wolseleys förvärv av 
Pinault Bois & Matériaux
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IP/03/951 4.7.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan Arcelor och Umicore

IP/03/996 10.7.2003 Kommissionen godkänner Robert Boschs övertagande av Buderus 

IP/03/997 10.7.2003 Kommissionen godkänner Siemens’ uppköp av Alstoms gasturbinverksamhet 

IP/03/1004 11.7.2003 Kommissionen godkänner samgåendet mellan Konica och Minolta på villkor att 
parterna uppfyller vissa åtaganden

IP/03/1046 18.7.2003 Kommissionen godkänner Heinekens förvärv av det österrikiska 
bryggeriet BBAG 

IP/03/1052 18.7.2003 Kommissionen godkänner på vissa villkor att järnmalmsproducenten CVRD 
förvärvar fullständig kontroll över det brasilianska gruvbolaget Caemi 

IP/03/1078 23.7.2003 Kommissionen beslutar att själv undersöka Lagardères planerade förvärv av VUP 

IP/03/1124 25.7.2003 Kommissionen godkänner WPP:s förvärv av Cordiant

IP/03/1126 28.7.2003 Kommissionen godkänner att Rheinmetall förvärvar fullständig kontroll över STN

IP/03/1130 29.7.2003 Villkorat godkännande av Candover och Cinvens gemensamma kontroll över det 
tyska förlaget BertelsmannSpringer 

IP/03/1131 29.7.2003 Kommissionen godkänner sammanslagningen av nio distributionscentra för 
Volkswagens och Audis reservdelar

IP/03/1134 30.7.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan BASF och Glon Sanders i 
sektorn för djurfoder och förblandningar 

IP/03/1135 30.7.2003 Kommissionen godkänner Umicores förvärv av OMG:s ädelmetalldivision

IP/03/1137 30.7.2003 Kommissionen godkänner Procter & Gambles förvärv av Wella på vissa villkor

IP/03/1143 1.8.2003 Kommissionen godkänner Archer Daniel Midlands (ADM) förvärv av VDBO

IP/03/1146 4.8.2003 Kommissionen godkänner nederländskt gemensamt företag mellan Cementbouw 
och ENCI 

IP/03/1148 4.8.2003 Kommissionen ger klartecken för igångsättandet av Autoroute Ferroviaire Alpine, 
ett gemensamt företag ägt av SNCF och Trenitalia 

IP/03/1157 13.8.2003 Kommissionen godkänner att företagen Zeon och Teijin bildar ett gemensamt 
företag för plasttillverkning och plastformgjutning

IP/03/1167 19.8.2003 Kommissionen godkänner Carlyles and Finmeccanicas förvärv av det italienska 
flyg- och rymdföretaget Avio 

IP/03/1172 21.8.2003 Kommissionen godkänner att Crédit Agricole Belgique tas över av belgiska och 
franska regionala samarbetspartner

IP/03/1176 26.8.2003 Kommissionen godkänner att EDF förvärvar ensam kontroll över EDF Trading

IP/03/1193 2.9.2003 Kommissionen godkänner General Electrics förvärv av Instrumentarium på vissa 
villkor

IP/03/1246 15.9.2003 EU/Japan: Kommissionen välkomnar ny lag som tillåter partnerskap för advokater 
i Japan och EU

IP/03/1259 17.9.2003 Kommissionen godkänner Vodafones förvärv av Singlepoint och Corporate 4U 

IP/03/1273 19.9.2003 Kommissionen godkänner Trelleborgs förvärv av Smiths division för 
polymertätningslösningar

IP/03/1308 30.9.2003 Kommissionen godkänner Cementbouws förvärv av CRH samt ett gemensamt 
företag mellan CRH och CVC Capital Partners 

IP/03/1309 29.9.2003 Kommissionen godkänner på vissa villkor Alcans planerade köp av Pechiney

IP/03/1338 3.10.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan SNPE, SAAB och Patria 
inom krut- och sprängämnessektorn

IP/03/1339 3.10.2003 Kommissionen godkänner Philip Morris förvärv av Papastratos cigarettillverkning 

IP/03/1379 13.10.2003 Kommissionen godkänner PaperlinX förvärv av Buhrmanns division för 
pappersförsäljning

IP/03/1441 23.10.2003 Kommissionen hänskjuter utredningen av tobaksbolagen BAT/ETI:s koncentration 
till de italienska konkurrensmyndigheterna 
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IP/03/1442 23.10.2003 Kommissionen fördjupar sin undersökning av INA/FAG:s och försäkringsbolaget 
AIG:s gemensamma kontroll över den franska lagertillverkaren SNFA

IP/03/1480 30.10.2003 Kommissionen godkänner koncentration inom elbranschen i Sverige

IP/03/1493 3.11.2003 Kommissionen godkänner koncentration inom försäkringsbranschen i 
Spanien 

IP/03/1556 17.11.2003 Kommissionen prövar Oracles bud på PeopleSoft

IP/03/1564 18.11.2003 Bolagsrätt: Kommissionen föreslår ett direktiv om gränsöverskridande 
fusioner

IP/03/1586 21.11.2003 Kommissionen godkänner att BEB:s marknadsföring av gas i Tyskland delas upp 
mellan ExxonMobil och Shell 

IP/03/1621 27.11.2003 Kommissionen välkomnar överenskommelsen om den nya 
koncentrationsförordningen

IP/03/1639 2.12.2003 Kommissionen godkänner Preems fullständiga kontroll av det svenska 
oljeraffinaderiet Scanraff

IP/03/1654 3.12.2003 Kommissionen godkänner Anglo Americans förvärv av Kumba Resources 

IP/03/1666 5.12.2003 Kommissionen godkänner GE:s förvärv av Agfas verksamhet för oförstörande 
provning, på vissa villkor

IP/03/1674 9.12.2003 Kommissionen godkänner Outokumpus övertagande av Boliden 

IP/03/1675 9.12.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan FirstGroup och Keolis inom 
tågbranschen i norra England 

IP/03/1676 9.12.2003 Air France och Alitalia föreslår konkurrensersättning för sin bilaterala allians 

IP/03/1703 10.12.2003 Kommissionen godkänner allians mellan BA och Iberia

IP/03/1712 11.12.2003 Kommissionen godkänner att CRH och SAMSE tar över 
byggnadsmaterialföretaget Doras 

IP/03/1719 12.12.2003 Kommissionen godkänner ett nederländskt gemensamt företag inom 
muddringssektorn mellan koncernerna BAM och Van Oord

IP/03/1720 12.12.2003 Kommissionen godkänner AGCO:s förvärv av traktortillverkaren Valtra

IP/03/1730 15.12.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag inom bank och försäkring mellan 
Generali och Banca Intesa

IP/03/1736 16.12.2003 Kommissionen godkänner på vissa villkor ett gemensamt tryckeriföretag mellan 
de spanska Prisa, Polestar och Ibersuizas 

IP/03/1744 16.12.2003 Kommissionen antar riktlinjer för kontroll av företagskoncentrationer

IP/03/1758 17.12.2003 Kommissionen godkänner Tchibos förvärv av Allianz del i Beiersdorf 

IP/03/1759 17.12.2003 Kommissionen godkänner E.ON:s föreslagna förvärv av Midlands Electricity 

IP/03/1785 19.12.2003 Kommissionen godkänner Statoils andel i BP-Sonatrach i gemensamt företag för 
naturgas från Salah 

IP/03/1790 19.12.2003 Kommissionen godkänner Celesticas förvärv av Manufacturers’ Services 

IP/03/1798 19.12.2003 Kommissionen godkänner Arevas förvärv av Alstoms överförings- och 
distributionsenhet 

IP/03/1800 19.12.2003 Kommissionen godkänner Norsk Hydros förvärv av Duke Energy Europe 
Northwest

IP/03/1801 19.12.2003 Kommissionen godkänner Interbrews förvärv av det tyska bryggeriet Spaten 

IP/03/1802 19.12.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag inom den ryska oljebranschen 

IP/03/1803 19.12.2003 Kommissionen hänskjuter Electrabels och Bryssels lokala myndigheters 
energileverantörers sammanslagning till de belgiska konkurrensmyndigheterna
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2. Beslut enligt artikel 8

3. Allmänt

Referens Datum Ämne

IP/03/478 2.4.2003 Kommissionen godkänner samgåendet mellan Stream och Telepiù på vissa villkor

IP/03/594 30.4.2003 Villkorat godkännande för ett gemensamt företag mellan DaimlerChrysler och 
Deutsche Telekom för betalning av vägtullar

IP/03/602 30.4.2003 Kommissionen godkänner det gemensamma företaget för sjukhusutrustning 
Siemens/Drägerwerk på villkor att viss verksamhet avyttras

IP/03/825 11.6.2003 Kommissionen godkänner österrikisk sammanslagning av elbolag på vissa villkor 
och med förpliktelser 

IP/03/826 11.6.2003 Kommissionen godkänner Celaneses och Degussas gemensamma företag Oxo 
chemicals

IP/03/1078 23.7.2003 Kommissionen beslutar att själv undersöka Lagardères planerade förvärv av VUP

IP/03/1079 23.7.2003 Kommissionen godkänner DSM:s förvärv av Roches vitamin- och 
finkemikalieavdelning

IP/03/1193 2.9.2003 Kommissionen godkänner General Electrics förvärv av Instrumentarium på vissa 
villkor 

IP/03/1259 17.9.2003 Kommissionen godkänner Vodafones förvärv av Singlepoint och Corporate 4U

IP/03/1273 19.9.2003 Kommissionen godkänner Trelleborgs förvärv av Smiths division för 
polymertätningslösningar

IP/03/1309 29.9.2003 Kommissionen godkänner på vissa villkor Alcans planerade köp av Pechiney

IP/03/1308 30.9.2003 Kommissionen godkänner Cementbouws förvärv av CRH samt ett gemensamt 
företag mellan CRH och CVC Capital Partners

IP/03/1338 3.10.2003 Kommissionen godkänner gemensamt företag mellan SNPE, SAAB och Patria 
inom krut- och sprängämnessektorn

IP/03/1339 3.10.2003 Kommissionen godkänner Philip Morris förvärv av Papastratos cigarettillverkning

IP/03/1379 13.10.2003 Kommissionen godkänner PaperlinX förvärv av Buhrmanns division för 
pappersförsäljning

IP/03/1441 23.10.2003 Kommissionen hänskjuter utredningen av tobaksbolagen BAT/ETI:s koncentration 
till de italienska konkurrensmyndigheterna 

IP/03/1531 11.11.2003 Kommissionen godkänner sammanslagningen av SEB:s och Moulinex 
verksamheter i Spanien, Finland, Irland, Italien och Förenade kungariket utan 
villkor

Referens Datum Ämne

IP/03/614 2.5.2003 Kommissionen publicerar riktlinjer för god sed vid avyttringar vid 
företagskoncentrationer

IP/03/902 26.6.2003 Världens konkurrensmyndigheter manar till ökad övervakning av 
sammanslagningar, ökat samarbete och kapacitetsutveckling vid det internationella 
konkurrensnätverkets konferens
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D — Domar från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten

2. EG-domstolen

Ärende Datum Parter Område

T-114/02 3.4.2003 BaByliss mot kommissionen Konkurrens

T-119/02 3.4.2003 Royal Philips Electronics mot kommissionen Konkurrens

T-342/00 3.4.2003 Petrolessence and SG2R mot kommissionen Konkurrens

T-374/00 8.7.2003 Verband der freien Rohrwerke and m.fl. mot kommissionen Konkurrens

T-346/02, 
T-347/02

30.9.2003 Cableuropa m.fl. mot kommissionen Konkurrens

T-158/00 30.9.2003 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) 
mot kommissionen

Konkurrens

Ärende Datum Parter Område

C-170/02P 25.9.2003 Schlüsselverlag J.S. Moser m.fl. mot kommissionen Konkurrens
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III  — STATLIGT STÖD

A — Sammanfattning av ärendena

1. Översyn av riktlinjerna för regionalstöd — ett första diskussionsunderlag 
för sakkunniga i medlemsstaterna

Inledning och politisk kontext

Medlemsstaternas stödkartor som visar vilka av deras regioner som kan beviljas regionalstöd enligt
artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget upphör att gälla den 31 december 2006 (103). Dessa kartor
utarbetades på grundval av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (104).

Genom en skrivelse av den 2 april 2003 (105) inledde kommissionen diskussioner, i vilka medlemsstaterna
informerades om den översyn av riktlinjerna som den hade beslutat att göra utifrån ett antal studier som
bl.a. visar på effektiviteten i den metod som medlemsstaterna valt för att utarbeta sina kartor och
undersöka olika stödinstrument som kan tillämpas i regioner som kan berättigas stöd enligt artikel 87.3 c
efter 2006.

I de synpunkter som medlemsstaterna lämnade till kommissionen hänvisade flera av dem till de mål som
formulerats av Europeiska rådet, särskilt vid mötena i Lissabon, Göteborg och Barcelona i fråga om
konkurrenskraft, hållbar utveckling och behovet av ett mer effektivt statligt stöd för att uppnå dessa mål.
Medlemsstaterna underströk också kopplingarna mellan nationellt stöd för att stimulera regional
utveckling och gemenskapsfinansiering för detta ändamål.

Riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål och Europeiska rådets slutsatser

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon uppmanades EU att bli världens mest konkurrenskraftiga och
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi och ett program för att uppnå detta ambitiösa mål formulerades.
Europeiska rådets möte i Göteborg utvidgade dessa mål och lade till hållbarhets- och sammanhållnings-
aspekten. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm efterlystes en sänkning av statligt stöd ”med
beaktande av behovet av att rikta om stödet mot övergripande mål av gemensamt intresse, inbegripet mål
som avser sammanhållningen”. Vid mötet i Barcelona upprepade Europeiska rådet ”sin uppmaning till
medlemsstaterna att sänka den totala nivån på det statliga stödet som en procentuell andel av BNP senast
från och med 2003 samt att omdirigera detta stöd till övergripande mål av gemensamt intresse, inbegripet
ekonomisk och social sammanhållning, och inrikta det på påvisade marknadsmisslyckanden; ett lägre
och mer målinriktat statligt stöd utgör en väsentlig grund för effektiv konkurrens”.

Tillämpningen av dessa slutsatser på stödet till regional utveckling väcker två viktiga frågor:

• Är det beviljade stödet för initiala investeringar och därmed förknippade nya arbetstillfällen
verkligen det mest effektiva sättet att främja sammanhållningen?

¥103∂ Medlemsstaternas stödkartor kommer förmodligen att betraktas som giltiga fr.o.m. dagen för tillträde till unionen, dock
gäller de t.o.m. den 31 december 2006.

¥104∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9, ändrad genom EGT C 285, 9.9.2000, s. 5.
¥105∂ Se även det meddelande som offentliggjordes i EUT C 110, 8.5.2003, s. 24.
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• Kan de stödnivåer som är tillåtna inom ramen för nuvarande riktlinjer sänkas utan att minska stödets
effektivitet?

För att besvara den första frågan har GD Konkurrens gått igenom ett antal studier om investeringsstödets
effektivitet. Slutsatserna av dessa studier är mycket blandade. Vissa studier visar att dödvikten i denna
typ av stöd kan vara omfattade; de flesta investeringar skulle ha gjorts också utan stödet. Andra studier
visar att det i viss mån påverkar tidpunkten och platsen för investeringen. Den oro som flera
medlemsstater uttrycker om att sådant stöd eventuellt skulle kunna ha delokaliseringseffekter visar också
att investeringsstöd bl.a. påverkar investeringsbeslut.

GD Konkurrens anser att i EU:s minst gynnade regioner kan stöd till såväl stora företag som små och
medelstora bidra till den regionala utvecklingen. Vad gäller övriga regioner är de positiva effekterna av
investeringsstödet mer tveksamma. Detta beror på att de svårigheter som sådana regioner kan ställas inför
troligen är av en annan typ, där mer lämpliga lösningar skulle vara investeringar i mänskligt kapital eller
i mer företagsvänliga förhållanden. Oftast kan de lämpligaste lösningarna hittas utanför ramen för statligt
stöd.

Vad gäller den andra frågan noterar GD Konkurrens att flera medlemsstater stödjer sänkta stödnivåer,
särskilt när stora företag är mottagare av sådant stöd. Det har också begärts att den de nya riktlinjerna för
statligt stöd för regionala ändamål skall integreras i de sektorsövergripande rambestämmelserna. GD
Konkurrens noterar att de sektorsövergripande rambestämmelserna från 1998 och 2002 har medverkat till
en minskning av stödnivåerna avseende stora investeringsprojekt. Men mer kan göras genom en sänkning
av de högsta tillåtna stödnivåerna inom hela EU, samtidigt som en större differentiering än nu görs
mellan de olika typerna av minst gynnade regioner.

Riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål och tredje sammanhållningsrapporten

I slutsatsen till tredje sammanhållningsrapporten föreslås det att man utarbetar framtida sammanhåll-
ningspolitik runt tre huvudmål: konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning samt europeiskt
territoriellt samarbete.

Konvergenskriterierna kommer att främjas genom stöd till åtgärder för tillväxt och nya arbetstillfällen i
de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna. Den tredje sammanhållningsrapporten visar
dessutom att dessa regioner skulle vara berättigade till undantag enligt 87.3 a och c, vilket skulle göra att
medlemsstaterna kunde utbetala regionalt utvecklingsstöd i fullständig överensstämmelse med reglerna
för gemenskapsfinansiering.

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning kommer att främjas genom stöd till ett begränsat
antal insatsområden: innovation och kunskapsbaserad ekonomi, miljö och riskförebyggande samt
tillgänglighet och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. I detta sammanhang kommer Europeiska
forsknings- och utvecklingsfonden att göra en ekonomisk distinktion mellan regioner som f.n. kan
beviljas stöd under mål 1, men som inte skulle vara berättigade till stöd under det kommande
”konvergensmålet”, och andra regioner.

GD Konkurrens anser att en liknande distinktion mellan regioner bör göras enligt artikel 87.3 c med
avseende på den ofta osäkra situationen i fråga om den första kategorin. Enligt nuvarande riktlinjer för
statligt stöd för regionala ändamål bör regioner som tidigare omfattades av artikel 87.3 a vara berättigade
till regionalt utvecklingsstöd enligt undantagen i artikel 87.3 c. I övriga regioner kommer stöd till
främjande av investeringsområden som tas upp i tredje sammanhållningsrapporten ändå att vara möjligt.
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I nödvändiga fall kommer en genomgång att göras av de övergripande regler som gäller sådant stöd för
att säkerställa fullständig överensstämmelse mellan statligt stöd och gemenskapsfinansiering.

Målet med det europeiska territoriella samarbetet kommer att främjas genom en fokusering på
integrerade program för att följa upp gemenskapens centrala prioriteringar på dagordningarna från
Göteborg och Lissabon. Om dessa program inbegriper statligt stöd bör detta stöd också vara förenligt
med tillämpliga övergripande regler.

GD Konkurrens noterar att översynen av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål och
slutsatserna om den framtida sammanhållningspolitiken ger en unik möjlighet att uppnå en total
samordning av dem. Samtidigt som det i dag (106) finns en mycket hög grad av samordning mellan mål 1
och artikel 87.3 a, förekommer stora skillnader mellan områden som är berättigade till stöd enligt mål 2
och områden som är berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c. Om man väljer en tematisk metod i stället
för en som grundar sig på utvalda geografiska områden (kartmetoden) kan regionalpolitik och konkurrens-
politik hållas samman. Detta gäller i än högre grad som de tematiska valen sker utifrån mål som är
gemensamma för båda politikområdena och som formulerats av flera på varandra följande möten i
Europeiska rådet.

Samrådsdokumentets status

Vid förberedelserna inför översynen använder sig GD Konkurrens av följande uppgifter:

• Europeiska rådets slutsatser avseende politiken för statligt stöd och sammanhållning, särskilt det
smalare och bättre fokuserade stöd som efterlysts för att uppnå de mål som definierats vid möten i
Europeiska rådet.

• Medlemsstaternas synpunkter.

• Slutsatserrna från Europeiska rådets informella möten i Halkidiki den 16 maj 2003 och Rom den
20 oktober 2003.

• Kommissionens erfarenhet av nuvarande riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål, stödkartor
och stödprogram.

• Litteratur (undersökningar, studier och akademiska uppsatser) om ekonomin i regionalstödet och
dess effektivitet.

• Tredje sammanhållningsrapporten, som antogs av kommissionen den 18 februari 2004.

I detta skede ämnar GD Konkurrens inte lägga fram något heltäckande utkast till nya riktlinjer för statligt
stöd för regionala ändamål, men direktoratet har förberett ett PM med en beskrivning av den metod som
tillämpats av GD Konkurrens samt en skiss till sådana nya riktlinjer för statligt stöd för regionala
ändamål. Eftersom metoden implicerar en ändrad inriktning och kommissionen är fast besluten att på
nära håll samarbeta med medlemsstaterna i denna svåra fråga, anses samråd i detta tidiga skede viktigt.
De nya riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål kommer i princip att gälla mellan den
1 januari 2007 och 31 december 2013.

¥106∂ Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om regionalpolitiken och konkurrenspolitiken: Stärkt koncentration
och överensstämmelse (EGT C 90, 26.3.1998, s. 3).
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2. Ärenden

Electricité de France (107)

Grundläggande för att bevara de gynnsamma effekterna av att marknaderna öppnats för konkurrens är att
reglerna om statligt stöd i sektorer som nyligen genomgått liberaliseringar efterlevs. Detta gäller särskilt
när tidigare statliga monopol åtnjuter obegränsade garantier som, om de bibehålls, kan omintetgöra de
positiva effekterna av liberaliseringen. I detta avseende innebär reglerna om statligt stöd ett stöd för de
strukturåtgärder som vidtagits inom EU. Ett exempel på detta är beslutet i ärendet Electricité de France
(EDF):

a) Upphävande av de obegränsade statliga garantierna kopplade till EDF:s status som offentligt
vinstdrivande företag

EDF, som är ett offentligt vinstdrivande företag (Etablissement public industriel et commercial), anses
vara en del av staten och kan därför inte gå i konkurs. Denna begränsning i tillämpningen av konkurslag-
stiftningen på EDF är i fråga om belopp, omfattning och varaktighet likvärdig med en obegränsad statlig
garanti, eftersom den främjar företagets världsomspännande affärsverksamhet och dess offentliga
uppdrag i Frankrike. Denna statliga garanti gör att ett företag kan få bättre lånevillkor på de
internationella finansmarknaderna. Den 2 april 2003, efter det att de franska myndigheterna vägrat
upphäva de offentliga vinstdrivande företagens obegränsade statliga garantier som en lämplig åtgärd,
inledde kommissionen ett formellt granskningförfarande.

De franska myndigheterna åtog sig emellertid att omvandla EDF till ett vanligt vinstdrivande företag
senast den 31 december 2004, vilket innebär att EDF inte längre kan komma i åtnjutande av någon
obegränsad garanti. Följaktligen har kommissionen valt att inte vidta några ytterligare åtgärder så länge
som den obegränsade statliga garantin faktiskt upphävs inom den utsatta tidsfristen.

b) Reformen av pensionssystemet inom el- och gasindustrin

De franska myndigheterna anser att en reform av el- och gassektorns pensionssystem är ett nödvändigt
första steg mot hävandet av den obegränsade statliga garantin. I avsikt att påbörja en sådan reform i slutet
av 2003 anmälde de franska myndigheterna ett lagförslag om en reform av el- och gasindustrins
pensionssystem till kommissionen den 11 november 2003.

Den anmälda reformen omfattar en anslutning av el- och gasindustrins pensionssystem till det
allmänna socialförsäkringssystemet och att överföra pensionsrättigheterna till den nyligen inrättade
fristående nationella pensionsfonden för el- och gasindustrin (CNIEG). De franska myndigheterna har
gjort en formell utfästelse om att denna anslutning kommer att vara ekonomiskt neutral. De f.d.
anställda inom el- och gasindustrin kommer att få sina pensioner betalda av det allmänna systemet mot
att detta får rätt att ta upp anställdas och chefers bidrag till pensionskassan. Mot bakgrund av detta har
kommissionen kunnat konstatera att denna förändring kommer att vara ekonomiskt neutral. Alltså
omfattar den inget statligt stöd.

Eftersom det gäller de specifika rättigheter som de anställda inom el- och gasindustrins transport- och
distributionsverksamhet tjänat in före genomförandet av reformen, kommer de att finansieras genom en
avgift på el- och gaspriserna som införs i och med den nya lagen. Själva anslutningen till ett transport-

¥107∂ Ärende N 504/2003, 16.12.2003.
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eller distributionsnätverk för el eller gas kommer att vara avgiftsgrundande. De specifika rättigheter som
tjänats in av anställda som kontrakterats inom andra verksamheter, såväl som framtida rättigheter,
kommer även fortsättningsvis att finansieras av företagen.

Denna reform innebär en fördel för hela sektorn jämfört med nuvarande situation, men den är ändå
förenlig med reglerna för statligt stöd, eftersom den kommer att undanröja de inträdeshinder som innebär
att varje nytt företag måste avsätta reserver för att finansiera pensionsrättigheter som anställda inom hela
sektorn redan tjänat in. I enlighet med detta har kommissionen beslutat att pensionsreformerna är
proportionerliga och förenliga med reglerna i fördraget.

c) Skattestöd som är kopplat till omdefinitionen av onödiga bestämmelser om förnyelsen av det
allmänna matarnätet

Under 1997 bekräftades EDF genom lag som ägare till det franska högspänningsnätet. Till följd därav
blev de skattefria reserver som byggts upp av EDF under perioden 1987–1996 överflödiga och
omfördelades. Bolagsskatt togs helt enligt reglerna ut på större delen av dessa reserver, men
14 119 miljarder franska franc återfördes direkt till EDF:s kapital utan att företagets beskattningsbara
tillgångar skrevs upp. Den skattelättnad som EDF därigenom fick uppgick till 5,88 miljarder franc
(14,119 x 41,66 %), vilket motsvarar 888,89 miljoner euro.

Kommissionen slöt sig till att denna skattelättnad som beviljades EDF utgjorde omotiverat driftsstöd,
vilket gjorde att företaget fick ett bättre utgångsläge i konkurrensen med andra företag. Således
bedömdes den som oförenlig med den gemensamma marknaden. Därför har kommissionen uppmanat
Frankrike att kräva tillbaka de 888,89 miljoner euro som står på spel plus upplupen ränta sedan 1997.

Icke vinstdrivande småbåtshamnar (108)

Genom en skrivelse av den 5 februari 2003 informerade kommissionen Nederländerna om sitt beslut att
inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget avseende påstått stöd till icke vinstdrivande
småbåtshamnar i Nederländerna. Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i
Europeiska unionens officiella tidning (109). I april 2003 lämnade de nederländska myndigheterna in sina
synpunkter och kompletterande uppgifter till kommissionen som också fick in synpunkter från den
klagande. Kommissionen fick inga synpunkter från någon tredje part om att den inlett ett formellt
granskningsförfarande.

De misstankar som fått kommissionen att inleda förfarandet skingrades. De nederländska myndigheterna
inkom med tillräckliga uppgifter om en av hamnarna för att kommissionen skulle kunna sluta sig till att
det inte rörde sig om någon fördel. Vad gällde de två andra drog kommissionen slutsatsen att dessa
hamnar låg så till, var så relativt små och erhöll så relativt litet stöd (i förhållande till antalet
förtöjningsplatser i hamnen) att man inte rimligen kan vänta sig att detta stöd skulle få båtägare från
andra medlemsstater att använda de berörda hamnarna som förtöjningsplats framför dem i andra
medlemsstater. Därför ansåg kommissionen att även om en viss snedvridning av (den lokala)
konkurrensen inte kan uteslutas, har stödet (om det nu är fråga om stöd) ingen effekt på handeln i den
mening som avses i artikel 87.1. Därför beslöt kommissionen den 29 oktober 2003 att de påstådda
stödåtgärderna inte utgör något statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget.

¥108∂ Ärende C 10/2003.
¥109∂ EUT C 69, 22.3.2003, s. 4. 
KONK. RAPP. 2003



246  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN
Aviodrome (110)

Genom en skrivelse från maj 2003 underrättade de nederländska myndigheterna kommissionen om en
stödåtgärd för flygmuseiprojektet Aviodrome. Tanken med stödåtgärden är att i Lelystad utveckla en
temapark med flyghistorisk inriktning under namnet Aviodrome. Projektet syftar till att skapa ett museum
för gamla flygplan. För att garantera museet en livskraftig och oberoende framtid utvecklas ett flertal
affärsverksamheter som skall kunna stötta museets framtida verksamhet. Ett exempel på dessa
affärsverksamheter är ett internationellt konferenscentrum mitt i temaparken.

Museiverksamheten och affärsverksamheten separerades i investeringsbudgeten. Stödet var uteslutande
avsett för museiverksamheten. Även om museiverksamheten föreföll separerad från affärsverksamheten,
kunde kommissionen inte utesluta att affärsverksamheten i någon mån skulle dra nytta av stödet till
museiverksamheten. Därför kunde kommissionen inte utesluta möjligheten att affärsverksamheten
omfattar sektorer där det förekommer gemenskapsintern handel och konkurrens. Därför beslöt
kommissionen att åtgärden utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

Mot bakgrund av museiverksamhetens dåliga lönsamhet, betvivlade kommissionen att någon privat
investerare skulle gå med på att finansiera hela projektet utan offentligt stöd. Därför var stödet
nödvändigt för att genomföra projektet. Dessutom överskred heller inte stödet gränsen för att uppfylla
kulturmålet. Således ansåg kommissionen att det anmälda stödet var förenligt med artikel 87.3 d i EG-
fördraget (undantag för statligt stöd till kulturarvet). Ärendet godkändes genom kommissionens beslut av
den 15 oktober 2003.

Genforskning (111)

I juli 2003 anmälde de nederländska myndigheterna ett stödprogram om tekniskt samarbete inom ramen
för forsknings- och utvecklingsprojekt på genforskningsområdet. Åtgärden syftade till att främja fast
samarbete mellan offentliga forskningsinstitut och företag. Den årliga budgeten för det anmälda
programmet uppgår till 62,4 miljoner euro och löper t.o.m. den 31 december 2007.

Vad gäller stödet till de offentliga forskningsinstitutionerna framgår det av punkt 2.4 första stycket i
ramprogrammet för forskning och utveckling att offentlig finansiering till verksamhet inom forskning
och utveckling från offentliga icke vinstdrivande institutioner för högre utbildning eller forskningsinsti-
tutioner vanligen inte omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget. Vad gäller bidragen från de offentliga
forskningsinstitutionerna till samarbetet noterade kommissionen att alla deltagande företag kommer att ta
emot en del av vinsterna från försäljningen av immateriell äganderätt som motsvarar deras del i
konsortiet multiplicerad med marknadspriset på denna immateriella äganderätt. Därpå överför erhåller de
offentliga forskningsinstituten från industrideltagarna en kompensation som motsvarar marknadspriset på
den immaterialrätt som kommer från forskningsprojekt och detta är förenligt med punkt 2.4 tredje stycket
avsnitt b tredje strecksatsen i ramprogrammet för forskning och utveckling. Därför omfattas inte de
medel som de offentliga forskningsinstituten förser samarbetsgrupperna med av artikel 87.1 i EG-
fördraget.

Kommissionen gjorde inga invändningar mot de anmälda åtgärderna, eftersom åtgärderna var förenliga
med alla relevanta bestämmelser i gemenskapens ramprogram för statligt stöd till forskning och
utveckling.

¥110∂ Ärende N 221/2003.
¥111∂ Ärende N 297/2003.
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Energiskattelättnader för energiintensiva slutkonsumenter (112)

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet måste omsättas i den nederländska lagstiftningen fr.o.m.
den 1 januari 2004. Som ett resultat av detta skall all yrkesmässig elkonsumtion som överstiger
10 miljoner kWh också beskattas. I slutet av oktober 2003 anmälde de nederländska myndigheterna ett
program för skattelättnader för att kompensera för de energibesparingsåtaganden som följer av befintliga
energiavtal mellan de nederländska myndigheterna och energiintensiva företag. Eftersom dessa företag
redan åtagit sig att avsevärt minska sina koldioxidutsläpp, ville de nederländska myndigheterna helt
befria dem från energiskatt på konsumtionen över 10 miljoner kWh. Energiskattedirektivet innehåller
särbestämmelser som tillåter sådana undantag.

Det anmälda programmet gäller tre år, t.o.m. den 31 december 2006, och har en budget på totalt
21 miljoner euro. Kommissionen noterade att energiavtalen avseende det anmälda programmet var
förenliga med det tidigare nämnda energiskattedirektivet. Dessutom efterlevdes villkoren i
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd helt och hållet. Därför ansågs programmet för
skatteundantag vara förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i EG-
fördraget.

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som 
antagits eller föreslagits av kommissionen

¥112∂ Ärende N 506/2003.

Meddelande från kommissionen om de räntesatser som är tillämpliga vid 
återbetalning av stöd som olagligt beviljats

EUT C 110, 8.5.2003, s. 21–22

Rättelse till meddelande från kommissionen om de räntesatser som är 
tillämpliga vid återbetalning av stöd som olagligt beviljats

EUT C 150, 27.6.2003, s. 3

Formulär för inlämning av klagomål över stöd som påstås vara olagligt EUT C 116, 16.5.2003, s. 3–6

Meddelande från kommissionen C(2003) 4582 av den 1 december 2003 
om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd

EUT C 297, 9.12.2003, s. 6–9

Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora företag

EUT L 124, 20.5.2003, s. 36–41

Rättelse till kommissionens meddelande – Exempel på försäkran rörande 
uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag 
samt små och medelstora företag

EUT C 156, 4.7.2003, s. 14

Kommissionens meddelande – Riktlinjer för statligt stöd för regionala 
ändamål för perioden efter 1 januari 2007

EUT C 110, 8.5.2003, s. 24

Kommissionens meddelande om ändring av de sektorsövergripande 
rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt (2002) 
för att upprätta en lista över sektorer med strukturella problem och ett 
förslag om lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 88.1 i EG-fördraget 
avseende motorfordons- och syntetfibersektorn

EUT C 263, 1.1.2003, s. 3–4

Rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin EUT C 317, 30.12.2003, s. 11–14

Kommissionens tillkännagivande om separata anmälningar av samtliga 
regionala investeringsstödordningar som tillämpas på sektorer samt förslag 
till lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 88.1 i EG-fördraget

EUT C 263, 1.11. 2003, s. 2
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C — Statligt stöd inom andra sektorer än jordbruk, fiske, transport 
och kolindustri

1. Ärenden i vilka kommissionen, utan att inleda det formella granskningsförfarandet, har 
konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Österrike

Belgien

Danmark

Tyskland

Italien

Sverige

Förenade kungariket

2. Ärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma 
marknaden utan att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget eller artikel 6.5 i beslut 2496/96/EKSG (113)

Österrike

N 403/2002 19.2.2003 Riskkapitalordning för delstaten Steiermark EUT C 138, 13.6.2003

N 763/2002 23.7.2003 Ökning av kapital – Belgiska postverket EUT C 241, 8.10.2003

N 482/2001 27.5.2003 Dansk ordning för kreditinstituts avsättningar för kreditförluster Ännu inte offentliggjort

NN 138/1998 21.1.2003 Privatisering av Chemiepark Bitterfeld Wolfen GmbH Ännu inte offentliggjort

N 644C/2002 24.6.2003 Kommunikationsförbindelser EUT C 197, 21.8.2003

N 644d/2002 24.6.2003 Energi och vatten EUT C 197, 21.8.2003

N 644a/2002 9.7.2003 Industriella och kommersiella områden EUT C 197, 21.8.2003

N 644b/2002 9.7.2003 Industriella och kommersiella områden EUT C 197, 21.8.2003

N 644f/2002 9.7.2003 Institutioner för yrkesutbildning, vidareutbildning och omskolning EUT C 197, 21.8.2003

N 644e/2002 9.7.2003 Avfallsvatten och avfall EUT C 197, 21.8.2003

N 644h/2002 17.9.2003 Markexploatering för offentlig infrastruktur för turism 
och främjande av sådan infrastruktur

EUT C 284, 27.11.2003

N 511/2002 17.9.2003 Riskkapitalfond (Sardinien) EUT C 269, 8.11.2003

N 789/2002 5.2.2003 Gröna certifikat Ännu inte offentliggjort

N 784/2002 27.5.2003 Post Office Limited (återbetalning av skuld, stöd till nätverk på 
landsbygden och lån till förstärkning av rörelsekapitalet)

EUT C 269, 8.11.2003

¥113∂ För de medlemsstater som blev medlemmar av unionen 2004 är den rättsliga grunden för att betrakta stöd som befintligt
stöd efter anslutningsdagen även kapitel 3 punkt 1 c i bilaga IV till fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands,
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

N 392/2002 4.2.2003 Federalt program för att främja tekniköverföring ”Protec 
2002+” delprogram A

Ännu inte offentliggjort
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Belgien

Cypern

Tjeckien

N 774/2002 5.3.2003 Regionalt program för prioritetsplanering i Tyrolen (ROSP) 
2001–2006 – Ett förbättrat utbud av alpin infrastruktur

Ännu inte offentliggjort

N 677/2002 4.4.2003 Fond för investeringar i eget kapital i små och medelstora 
företag i Burgenland

Ännu inte offentliggjort

N 77/2003 2.6.2003 Undsättnings- och omstruktureringsstöd för turistnäringen – 
Kärnten 

EUT C 230, 26.9.2003

N 78/2003 2.6.2003 Stöd till turismen – Kärnten EUT C 230, 26.9.2003

N 629/2002 1.9.2003 Österrikiska åtgärder till offren för översvämningarna år 2002 EUT C 271, 12.11.2003

N 529/2001 18.9.2003 Garantier för turism 2001–2006 EUT C 313, 23.12.2003

N 513/2003 16.12.2003 Stöd till TV-produktionen – Förbundsstatsordning EUT C 65, 13.3.2004

N 12/2003 22.4.2003 Förlängning av stödordning ”Invest” (ex N 543/2000) Ännu inte offentliggjort

N 351/2002 23.4.2003 Ändring av ordningen för samordningscentrum 
(förhandsbeslut)

EUT C 209, 4.9.2003

N 410/2002 13.5.2003 Tax Shelter – Federalt stöd till audiovisuell produktion 
i Belgien

Ännu inte offentliggjort

N 16a/2003 11.7.2003 Incitament till förmån för små och medelstora företag 
i Vallonien – Allmänt

EUT C 230, 26.9.2003

N 17b/2003 31.7.2003 Den wallonska regionens incitament till stora företag – 
Jordbruk

EUT C 257, 25.10.2003

N 17a/2003 31.7.2003 Den wallonska regionens incitament till stora företag – Allmänt EUT C 257, 25.10.2003

N 15/2003 20.8.2003 Den vallonska regionens incitament för miljö och hållbar 
energianvändning

EUT C 301, 12.12.2003

N 179/2003 5.9.2003 Ford Genk Ännu inte offentliggjort

N 210/2003 29.10.2003 Stöd till förmån för S.A. Spanolux (Vielsalm – Belgien) EUT C 44, 20.2.2004

N 275/2003 1.12.2003 Regionalt stöd till stora företag (Belgien – Flandern) EUT C 12, 16.1.2004

CY 1/2003 28.7.2003 Stöd till ”Pafos Aphrodite Festival Cyprus” för genomförandet 
av ”Afroditefestivalen” i Pafos

EUT C 88, 8.4.2004

CY 2/2003 28.7.2003 Stödordning för byggande, renovering eller slutförande av 
idrottsanläggningar i avsikt att utveckla och stödja idrottsturism

EUT C 88, 8.4.2004

CY 32/2002 23.10.2003 Stöd för utvecklingen av filmkonst på Cypern Ännu inte offentliggjort

CY 3/2003 23.10.2003 Utveckling av cypriotiskt konsthantverk Ännu inte offentliggjort

CY 10/2003 23.12.2003 Stöd till egenföretagande för hemvändande cyprioter Ännu inte offentliggjort

CY 9/2003 23.12.2003 Verksamhetsstöd till kultur- och konstorgan i Cypern Ännu inte offentliggjort

CY 8/2003 23.12.2003 Stöd till organisation av större kulturevenemang under 
sommarsäsongen

Ännu inte offentliggjort

CY 6/2003 23.12.2003 Stöd till Cyperns nyhetsbyrå Ännu inte offentliggjort

CY 7/2003 23.12.2003 Stöd till organisation av kulturevenemang Ännu inte offentliggjort

CZ 13/2003 28.7.2003 Investeringsstöd till företaget Meopta-Optika a.s. EUT C 88, 8.4.2004

CZ 8/2003 28.7.2003 Investeringsstöd till företaget Linde Frigera spol. s r.o. EUT C 88, 8.4.2004

CZ 7/2003 28.7.2003 Investeringsstöd till företaget KS Katalog – Servis s.r.o. EUT C 88, 8.4.2004

CZ 11/2003 28.7.2003 Investeringsstöd till företaget IMI International s.r.o. EUT C 88, 8.4.2004

CZ 4/2003 28.7.2003 Investeringsstöd till företaget Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu s.r.o.

EUT C 88, 8.4.2004

CZ 30/2003 23.12.2003 Hella Autotechnik NOVA s.r.o. Ännu inte offentliggjort 

CZ 26/2003 23.12.2003 EPCOS s.r.o. Ännu inte offentliggjort 

CZ 41/2003 23.12.2003 Investeringsstöd till företaget Schoeller Litvínov k.s. Ännu inte offentliggjort 
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Danmark

Estland

Finland

Frankrike

NN 76/2002 19.2.2003 Institut för tekniköverföring Ännu inte offentliggjort

N 466/2002 23.4.2003 Ändring av bidrag till elproduktion Ännu inte offentliggjort

NN 87/2002 27.5.2003 Danish Center for Management EUT C 195, 19.8.2003

N 141/2003 24.6.2003 Varvsindustri – Tillfällig skyddsordning EUT C 227, 23.9.2003

N 223/2003 31.10.2003 Koldioxidnivåer 2004 EUT C 308, 18.12.2003

N 343/2003 12.11.2003 Stöd för forskning inom arbetsvillkor EUT C 308, 18.12.2003

N 286/2003 26.11.2003 Stödordning för export av fartyg – Danmark EUT C 313, 23.12.2003

EE 2/2003 28.7.2003 KredEx – Exportgarantier EUT C 88, 8.4.2004

EE 1/2003 28.7.2003 Teknikmyndighetens gemensamma forskningsprogram EUT C 88, 8.4.2004

EE 6/2003 23.12.2003 Investeringsstöd för renovering och utveckling av byar Ännu inte offentliggjort

EE 7/2003 23.12.2003 Investeringsstöd för utveckling och diversifiering av alternativa 
ekonomiska verksamheter i landsbygdsområden 

Ännu inte offentliggjort

EE 5/2003 23.12.2003 Testing and notification of oil shale chemicals produced from 
oil shale 

Ännu inte offentliggjort

N 74b/2002 19.3.2003 Stöd till kärnkraftsverk Ännu inte offentliggjort

N 591/2002 13.5.2003 CIRR – System för finansiering av fartyg Finland EUT C 221, 17.9.2003

N 306/2003 16.12.2003 Skrotning av fordon EUT C 69, 19.3.2004

NN 136a/2002 21.1.2003 Ecomusée Ännu inte offentliggjort

N 493/2002 4.2.2003 Stöd till vattenförvaltning EUT C 120, 22.5.2003

N 497/2002 5.2.2003 Stöd till kampen mot vattenföroreningar EUT C 120, 22.5.2003

N 9/2003 19.2.2003 Skattemässigt investeringsstöd till Korsika

N 492/2002 19.2.2003 Stöd till allmänna studier om förvaltning och bekämpning av 
vattenförorening

EUT C 136, 11.6.2003

N 61/2003 20.3.2003 Ändring av ordningarna N 393/A/B/01: stöd till företag som 
drabbats av naturkatastrofer (förlängning för A och indelning 
i zoner för A och B)

Ännu inte offentliggjort

N 494b/2002 22.4.2003 Stöd till iordningställande av förorenade områden – De 
ansvariga kan inte identifieras eller ställas till svars

Ännu inte offentliggjort

N 519/2001 19.5.2003 Minskning med en tredjedel av vinstskatten för företag i de 
franska utomeuropeiska departementen

EUT C 182, 1.8.2003

N 63/2003 27.5.2003 Stöd till företaget Caillaud för utvinning av energi ur kött- och 
benmjöl och grovavfall

EUT C 202, 27.8.2003

N 57/2003 27.5.2003 Stöd till energiutvinning ur djurmjöl till förmån för företaget 
SVPE

EUT C 197, 21.8.2003

N 49/2003 27.5.2003 Stöd till företaget Rhodia Energy/Von Roll/Inova France för 
utvinning av energi ur kött- och benmjöl och animaliskt 
grovavfall

EUT C 206, 2.9.2003

N 236/2002 27.5.2003 Regional kapitalfond – De utomeuropeiska departementen EUT C 175, 24.7.2003

N 8/2003 24.6.2003 Medea+, T 404, ”Extumask” EUT C 301, 12.12.2003

N 52/2003 9.7.2003 Stöd till energiutvinning ur djurmjöl till förmån för företaget 
Inova France-Novacarb

EUT C 227, 23.9.2003

N 39/2003 23.7.2003 Samarbetsavtal för forskning i nanoelektronik EUT C 6, 10.1.2004

N 190/2003 25.7.2003 Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs 
av unga innovativa företag

EUT C 301, 12.12.2003

NN 42/2003 28.7.2003 Ändring av en stödordning för radioutsändningar EUT C 219, 16.9.2003

N 232/2003 17.9.2003 Tillfälliga skyddsåtgärder för varvsindustrin (LNG-fartyg) EUT C 257, 25.10.2003

N 62/2003 17.9.2003 Medea+, T 206 EUT C 301, 12.12.2003
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Tyskland

N 122/2003 18.9.2003 Industrialiseringsfonder för Lorraine (FIL) EUT C 284, 27.11.2003

N 442/2003 11.11.2003 Matra/Romorantin EUT C 16, 22.1.2004

N 463/2003 11.11.2003 Nöjesskatt EUT C 34, 7.2.2004

N 422/2003 1.12.2003 FIRM – Martinique EUT C 16, 22.1.2004

N 345/2003 10.12.2003 Investeringsstöd till St Microelectronics EUT C 34, 7.2.2004

N 84/2003 10.12.2003 Stöd från ADEME till forskning och utveckling EUT C 16, 22.1.2004

N 733/2002 21.1.2003 MSH – stöd till AV- och filmproduktion – Schleswig-Holstein

N 796/2002 5.2.2003 Simuleringsverktyg för sjöfartsutrustning

N 768/2002 11.2.2003 Stödordning för Sachsen till förmån för räddning och och 
återskapande av små och medelstora företag i svårigheter

N 713/2002 19.2.2003 LEIPA Georg Leinfelder GmbH 

N 535/2002 24.2.2003 Stödordning till Brandenburg (gruppering)

N 116b/2002 28.2.2003 Stöd för att ersätta skador på grund av naturkatastrofer

N 712/2002 5.3.2003 Statligt stöd till förmån för Solar World AG 

N 741/2002 13.3.2003 Flygforskning

N 44/2003 19.3.2003 Filmstiftung Nordrhein-Westfalen EUT C 186, 6.8.2003

N 744/2002 19.3.2003 Tillfälliga skyddsmekanismer för fartygsbyggen

N 695/2002 28.3.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd till Baden-Württemberg

N 641/2002 2.4.2003 Förlängning av regionalstödskarta 2004–2006 EUT C 186, 6.8.2003

N 430/2002 2.4.2003 Stöd för att förbättra Handelshafen-områdets image (Bremen) EUT C 202, 27.8.2003

N 578/2002 4.4.2003 Eget kapital för återskapande av små och medelstora företag 
i svårigheter

N 115/2003 22.4.2003 Stödordning till Saarland till förmån för små och medelstora 
företag

N 798/2002 23.4.2003 Bayer Bitterfeld GmbH EUT C 44, 20.2.2004

N 583/2002 23.4.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd MTU Aero Engines GmbH

N 148/2003 13.5.2003 Navigation och marinteknologi – Nordseewerke GmbH

N 146/2003 13.5.2003 Navigation och marinteknologi – Aker MTW EUT C 195, 19.8.2003

N 147/2003 13.5.2003 Navigation och marinteknologi – Kvaerner Warnow Werft 
GmbH

N 145/2003 13.5.2003 Navigation och marinteknologi – Blohm + Voss GmbH

N 142/2003 13.5.2003 INNO – WATT EUT C 195, 19.8.2003

N 668/2002 13.5.2003 Adolf Jass Schwarza GmbH 

NN 167/2002 13.5.2003 Dach Sanitär Handel EUT C 227, 23.9.2003

N 93/2003 27.5.2003 MERCK KGaA EUT C 197, 21.8.2003

N 25/2003 11.6.2003 Stöd till STP Elektronische Systeme GmbH EUT C 237, 3.10.2003

N 158/2003 24.6.2003 European Optic Media Technology

N 169/2003 4.7.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd (Rheinland-Pfalz) EUT C 67, 17.3.2004

N 694/2002 9.7.2003 Åtgärd för att främja bruket av isoleringsmaterial som tillverkas 
av förnybart råmaterial

EUT C 197, 21.8.2003

N 112/2003 9.7.2003 Stöd till ett centrum för avancerad fotomaskteknik och ett 
byggförvaltningsbolag för detta ändamål

EUT C 221, 17.9.2003

N 113/2003 23.7.2003 Investeringsstöd till förmån för Otto Versand

N 795/2002 23.7.2003 Mechatronic GmbH & Co. Kg EUT C 237, 3.10.2003

N 360/2003 1.10.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd till Flensburger Schiffbau-
Gesellschaft Mbh & Co. Kg

EUT C 271, 12.11.2003

N 642/2002 1.10.2003 Förnyande av det gemensamma programmet ”Förbättring av 
den regionala ekonomiska strukturen” till förmån för företag 
i stödområden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget

EUT C 284, 27.11.2003

N 354/2003 7.10.2003 FUTOUR 2004 EUT C 301, 12.12.2003

N 316/2003 13.10.2003 REN-Richtlinie EUT C 295, 5.12.2003
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Grekland

Ungern

Irland

Italien

NN 147/2002 13.10.2003 Undsättningsstöd till små och medelstora företag drabbade 
av översvämningar 2002

EUT C 284, 27.11.2003

N 261/2003 15.10.2003 Stöd till filmproduktion i Tyskland – Federalt system EUT C 295, 5.12.2003

N 47/2003 15.10.2003 Stöd till förmån för BAE Berliner Batteriefabrik GmbH 
och MODAC GmbH

EUT C 1, 6.1.2004

N 116/2003 29.10.2003 Forskningsprojekt om litografiska metoder för nanoelektroniska 
komponenter

EUT C 16, 22.1.2004

N 296/2003 12.11.2003 Likviditetsfond II Berlin Omstruktureringslån för små och 
medelstora företag i svårigheter

EUT C 16, 22.1.2004

N 329/2003 14.11.2003 PRO INNO II EUT C 67, 17.3.2004

N 341/2003 1.12.2003 Program för räntesubventioner för små och medelstora företag - 
förlängning (Saarland)

EUT C 13, 17.1.2004

N 465/2003 10.12.2003 Undsättninsstöd till Metallindustriewerk Staaken GmbH EUT C 12, 16.1.2004

N 336/2003 10.12.2003 Investeringsbidrag för företagsinvesteringar under 2004 EUT C 67, 17.3.2004

N 276/2003 10.12.2003 Varvsindustrin – Utvecklingsstöd till Indonesien för två 
passagerarfärjor

EUT C 12, 16.1.2004

N 56/2003 10.12.2003 Stöd till Villeroy & Boch EUT C 67, 17.3.2004

N 492/2003 12.12.2003 Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns stödordning till förmån 
för förnybar energi – Förlängning av statligt stöd N 800/2000

EUT C 28, 31.1.2004

N 512/2003 16.12.2003 Garantiordningar avseende fartygsfinansiering EUT C 62, 11.3.2004

N 456/2003 16.12.2003 FoU inom medicinsk teknik – Förlängning EUT C 34, 7.2.2004

N 365/2003 16.12.2003 Program för praktisk hållbarhet EUT C 34, 7.2.2004

NN 134/2003 16.12.2003 Återställande av bostadsfastigheter i beboeligt skick EUT C 37, 11.2.2004

NN 149/2002 16.12.2003 Återuppbyggnadsstöd för bostadsfastigheter 2002 EUT C 37, 11.2.2004

N 627/2001 4.2.2003 Små och medelstora föreatag (gruppering)

N 383/2002 23.4.2003 Investeringsstöd till Neorion Shipyards EUT C 6, 10.1.2004

N 557/2002 8.5.2003 Industrizoner EUT C 206, 2.9.2003

N 724/2002 27.5.2003 Innovativa energiprojekt till förmån för de grekiska öarna EUT C 230, 26.9.2003

N 24/2003 15.7.2003 Upprustning av industriområden EUT C 41, 17.2.2004

N 183/2003 11.11.2003 Stöd till grekiska postverket

NN 152/2003 11.11.2003 Grekiska postverket (ELTA)

NN 151/2003 11.11.2003 Grekiska postverket (ELTA)

N 320/2003 16.12.2003 KESYT – Riskkapitalfond för avancerad teknik EUT C 62, 11.3.2004

HU 9/2003 23.12.2003 Öronmärkt stöd för vattenhantering

N 858/2001 24.1.2003 FoTUI Skogsindustrin

N 350/2002 12.6.2003 Infrastruktur för avfallshantering EUT C 202, 27.8.2003

N 475/2003 16.12.2003 Allmännyttig skyldighet: ny elkapacitet för att garantera 
försörjningstryggheten

EUT C 34, 7.2.2004

N 742/2001 24.1.2003 Förnybara energikällor och energiekonomi (Toskana)

N 268/2002 5.2.2003 Stöd till förläggare på Sicilien

N 181/2002 5.2.2003 Stöd avseende DOCUP – Åtgärd 1.3 (Toskana) EUT C 186, 6.8.2003

N 248/2002 11.2.2003 Aostadalen – Stöd till förmån för industri- och hantverksföretag

N 102/2002 11.2.2003 Piemonte: DOCUP Obj. 2 – Åtgärd 2.6a, 2.6b, 3.3 EUT C 136, 11.6.2003
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Lettland

Litauen

Luxemburg

N 751/2002 19.3.2003 T. Mariotti Shipyard – Förlängning av en treårig leveransperiod 
för kryssningsfartyg

N 792/2002 12.5.2003 Sardinien: Forsknings- och utvecklingsstöd

N 518/2002 26.5.2003 Stöd till förmån för turistsektorn i Molise

N 772/2002 4.6.2003 Sardinien: Stöd till små och medelstora företags produktiva 
investeringar

EUT C 195, 19.8.2003

N 402/2002 23.6.2003 Sardinien – Delägarlån till små och medelstora företag EUT C 202, 27.8.2003

N 34/2003 1.7.2003 Venetien – Skidliftar EUT C 69, 19.3.2004

N 198/2003 15.7.2003 Skattelättnader för att främja investeringar utanför de områden 
som omfattas av undantag enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget

EUT C 227, 23.9.2003

N 240/2003 1.8.2003 Friuli-Venezia Giulia – Stöd till forskning och utveckling 
i hantverks- respektive industrisektorn

EUT C 252, 21.10.2003

N 151/2003 1.9.2003 Stöd i form av garantier till investeringar i små och medelstora 
företag (Umbrien)

EUT C 91, 15.4.2004

N 59/2003 1.9.2003 Stöd till små och medelstora företag för installation av små 
vattenkraftsanläggningar

EUT C 271, 12.11.2003

N 214/2003 18.9.2003 Stöd till produktiva investeringar i små, medelstora och stora 
företag i regionalstödområden

EUT C 284, 27.11.2003

NN 42/2001 1.10.2003 Italiensk luftfartslag N808/85 – Individuella fall

N 220/2003 13.10.2003 Friuli-Venezia Giulia – Ändring av en befintlig stödordning 
(statligt stöd N 31/2000) 

EUT C 301, 12.12.2003

N 397/2003 11.11.2003 Linbanor Trento EUT C 34, 7.2.2004

N 614/2002 11.11.2003 Piemonte – Stöd för att minska förorenande utsläpp EUT C 6, 10.1.2004

N 82/2003 26.11.2003 Bidrag till riskfonder i kooperativer och kollektiva 
garantiföreningar för handel och turism - Basilicata

EUT C 13, 17.1.2004

N 310/2003 1.12.2003 Stöd till förmån för förnybara energikällor EUT C 13, 17.1.2004

N 311/2003 10.12.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd till investeringar i distrikt 
i regionen Lombardiet

EUT C 28, 31.1.2004

N 717/2002 10.12.2003 Nedsättning av punktskatten för biobränslen EUT C 16, 22.1.2004

N 208/2003 19.12.2003 Emilia-Romagna – Ekologiska incitament för företag EUT C 38, 12.2.2004

N 207/2003 19.12.2003 Toskana – Återställande av förorenad industrimark EUT C 34, 7.2.2004

LV 3/2003 28.7.2003 Utveckling av företagsverksamhet utanför jordbruksområdet EUT C 88, 8.4.2004

LV 2/2003 28.7.2003 Användning av returpapper genom produktion av miljövänliga 
förpackningar

EUT C 88, 8.4.2004

LV 1/2003 28.7.2003 Finansiering för att skapa och sända program av allmänt intresse EUT C 88, 8.4.2004

LV 10/2003 23.12.2003 Regionalstödskarta till grund för utvärdering av lettiskt statsstöd

LV 8/2003 23.12.2003 Utveckling av kommersiell verksamhet i särskilt stödda regioner

LV 7/2003 23.12.2003 Stödordning för lånegarantier från det lettiska garantikontoret

LT 6/2003 28.7.2003 Statligt stöd till aktiebolaget Ranga IV EUT C 88, 8.4.2004

LT 5/2003 28.7.2003 Statligt stöd till aktiebolaget Trys Sezonai EUT C 88, 8.4.2004

LT 4/2003 28.7.2003 Statligt stöd till aktiebolaget Dvarcioniu Keramika EUT C 88, 8.4.2004

LT 3/2003 28.7.2003 Statligt stöd till aktiebolaget Dvarcioniu Keramika EUT C 88, 8.4.2004

LT 2/2003 28.7.2003 Statligt stöd till aktiebolaget Sparta EUT C 88, 8.4.2004

LT 10/2003 23.12.2003 Skattelättnader för små och medelstora företag

LT 8/2003 23.12.2003 Valstybes Pagalba Akcinei Bendrovei Laivite

LT 7/2003 23.12.2003 Statligt stöd till det nedlagda bolaget Marijampoles statyba

N 73/2003 11.7.2003 Stödordning för miljöskydd EUT C 209, 4.9.2003
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Nederländerna

Portugal

Slovakien

N 790/2002 4.2.2003 Budgetökning för vindturbinsprojekt i stödordningen för 
energiförsörjning inom särskilda sektorer och icke 
vinstdrivande sektorer

N 598/2002 5.2.2003 Utvecklingsstöd till Sri Lanka, varvsindustri

N 51/2003 30.4.2003 Stödordning för skapande av arbetstillfällen Overijssel 2003 EUT C 195, 19.8.2003

N 131/2003 19.5.2003 Användarstöd EUT C 195, 19.8.2003

N 187/2003 4.7.2003 Återställande av förorenade gamla gasverkstomter EUT C 196, 20.8.2003

N 780/2002 9.7.2003 Tillfälliga försvarsåtgärder för varvsindustrin EUT C 221, 17.9.2003

N 266/2003 23.7.2003 Projekt ”Offshore Wind Park Q7” EUT C 266, 5.11.2003

N 248/2003 9.9.2003 Projektbaserat samarbete EUT C 266, 5.11.2003

N 192/2003 17.9.2003 Fartygsbyggnad – Multipurpose-fartyg till Sri Lanka EUT C 252, 21.10.2003

N 339/2003 18.9.2003 Tillfälliga skyddsåtgärder för tankbåtar för nautgas EUT C 269, 8.11.2003

N 68/2003 29.10.2003 Cultural Investment Funds EUT C 33, 6.2.2004

N 297/2003 11.11.2003 Genomics EUT C 308, 18.12.2003

N 42b/2003 1.12.2003 Floden Maas översvämning den 2–6 januari 2003 – Ersättning 
för skador på icke-jordbruksföretag

EUT C 12, 16.1.2004

N 530/2003 16.12.2003 Förlängning av stödordningen för nederländsk filmproduktion EUT C 67, 17.3.2004

N 510/2003 16.12.2003 Undsättningsstöd till Kliq Holding NV EUT C 33, 6.2.2004

N 485/2002 24.1.2003 Utbildningsstöd till förmån för EPCOS S.A.

N 170/2003 12.6.2003 FoU till företag (IDEIA) EUT C 230, 26.9.2003

N 805/2002 30.9.2003 Utbildningsstöd – Continental Mabor EUT C 266, 5.11.2003

SK 21/2003 15.7.2003 Gabor, aktiebolag EUT C 88, 8.4.2004

SK 19/2003 15.7.2003 Barlo plastics Slovakia, aktiebolag, Zilina EUT C 88, 8.4.2004

SK 18/2003 15.7.2003 Boge Slovakia, gemensamt aktiebolag, Trnava EUT C 88, 8.4.2004

SK 14/2003 15.7.2003 Aktiebolaget Matador , Púchov EUT C 88, 8.4.2004

SK 13/2003 15.7.2003 Tomirex Slovakia, aktiebolag, Kosice EUT C 88, 8.4.2004

SK 12/2003 15.7.2003 Celltex, aktiebolag, Ivanka pri Dunaji EUT C 88, 8.4.2004

SK 11/2003 15.7.2003 Benmoto, aktiebolag, Horné Oresany EUT C 88, 8.4.2004

SK 10/2003 15.7.2003 Branch Trading, aktiebolag, Senica EUT C 88, 8.4.2004

SK 9/2003 15.7.2003 Jochman-Netzsch, aktiebolag, Spisská Nová Ves EUT C 88, 8.4.2004

SK 8/2003 15.7.2003 Regada, aktiebolag, Prezov EUT C 88, 8.4.2004

SK 7/2003 15.7.2003 Kávomaty, aktiebolag, Kezmarok EUT C 88, 8.4.2004

SK 6/2003 15.7.2003 Sovex-BC, aktiebolag, Zlaté Moravce EUT C 88, 8.4.2004

SK 5/2003 15.7.2003 Autokomplexx, aktiebolag, Nováky EUT C 88, 8.4.2004

SK 15/2003 15.7.2003 Ecco Slovakia, gemensamt företag, Martin EUT C 88, 8.4.2004

SK 4/2003 15.7.2003 Hygal, aktiebolag, Trnava EUT C 88, 8.4.2004

SK 3/2003 15.7.2003 Vs-mont, aktiebolag, Lazy pod makytou EUT C 88, 8.4.2004

SK 2/2003 15.7.2003 Auto pela, aktiebolag, Trnava EUT C 88, 8.4.2004

SK 24/2003 15.7.2003 Ekom. spol., aktiebolag, Piestany EUT C 88, 8.4.2004

SK 1/2003 15.7.2003 K&S International, aktiebolag, Bardejov EUT C 88, 8.4.2004

SK 62/2003 23.12.2003 Vuis-Cesty, aktiebolag, Bratislava

SK 61/2003 23.12.2003 Bucina Zvolen, gemensamt aktiebolag, Zvolen

SK 60/2003 23.12.2003 VULM, gemensamt aktiebolag, Modra

SK 59/2003 23.12.2003 Výskumný ústav pre petrochémiu, gemensamt aktiebolag, 
Prievidza

SK 58/2003 23.12.2003 MicroStep, aktiebolag, Bratislava
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Slovenien

Spanien

Sverige

SK 57/2003 23.12.2003 Výskumnv ústav chemických vlákien, gemensamt aktiebolag, 
Svit

SK 56/2003 23.12.2003 Výskumný ústav zváracský, Bratislava

SK 55/2003 23.12.2003 Vútch-Chemitex, aktiebolag, Žilina

SK 43/2003 23.12.2003 PLS, gemensamt aktiebolag, Považská Bystrica

SI 4/2003 28.7.2003 Program för att stimulera exploatering av förnybara 
energikällor, effektiv energihushållning och samproduktion 
av värme och elenergi

EUT C 88, 8.4.2004

SI 3/2003 28.7.2003 Garantiordning för Pomurje EUT C 88, 8.4.2004

SI 2/2003 28.7.2003 Garantiordning för Zasavje EUT C 88, 8.4.2004

SI 8/2003 23.12.2003 Nationell garantiordning 2003–2006

N 794/2002 5.2.2003 Audiovisuella sektorn – Galicien

N 678/2002 20.3.2003 Stöd till riskspridning av ekonomiska aktiviteter och främjande 
av regional utveckling – Aragonien 

NN 112/2002 20.3.2003 Stöd till infrastruktur för el- och gasleveranser – Kastilien-La 
Mancha

N 48/2003 5.5.2003 Stöd till forskning och utveckling inom flyg- och rymdindustrin 
– Regionen Madrid

EUT C 252, 21.10.2003

N 684/2002 12.5.2003 Stöd till fasta investeringar för särskilda sysselsättningscentrum EUT C 219, 16.9.2003

N 143/2003 22.5.2003 Ändring av stöd nr N 86/02 – ”Stöd till företag för 
genomförande av FoU-projekt”

EUT C 219, 16.9.2003

N 72/2003 22.5.2003 Stöd för att finansiera forskningsprojekt som medför skapande 
och/eller utvidgning av forskningslag

EUT C 219, 16.9.2003

N 79/2003 25.6.2003 Förlängning av stödordning N 127/01, regionalstöd till 
omstrukturering av små och medelstora företag i svårigheter)

EUT C 219, 16.9.2003

N 94/2003 12.8.2003 Ändring av stödordning N 708/98 ZEC – Audiovisuell 
verksamhet

EUT C 271, 12.11.2003

N 773/2002 1.10.2003 Ändring av Kanarieöarnas ekonomiska och skattemässiga 
ordning (N 144/A/96) – Särskild ordning för varuproducerande 
bolag

EUT C 271, 12.11.2003

N 132/2003 6.10.2003 Stödordning som skall främja energibesparingsåtgärder, 
energieffektivitet och förnybara energikällor – Navarra

EUT C 284, 27.11.2003

N 197/2003 7.10.2003 Ordning för ekonomiska incitament för att främja 
entreprenörsinitiativ i den självstyrande staden Ceuta

EUT C 284, 27.11.2003

N 812/2002 11.11.2003 Tillfällig skyddsordning EUT C 6, 10.1.2004

N 168/2003 12.12.2003 Ändring av stödordning N 633/2000 – Stöd för utbildning EUT C 16, 22.1.2004

N 529/2003 16.12.2003 Stöd till Babcock Borsig España EUT C 65, 13.3.2004

N 512/2002 21.1.2003 Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

N 486/2002 21.1.2003 Stöd för konferenscentrum i Visby, Gotland

N 480/2002 21.1.2003 Biobränslen

N 408/2002 28.3.2003 Klimatförändringsprogram

N 631/2002 23.4.2003 Effektiv och miljöanpassad energiförsörjning EUT C 182, 1.8.2003

N 726/2002 11.6.2003 Värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar EUT C 202, 27.8.2003

NN 4b/2001 11.6.2003 Energiskatteordning (stål)

NN 3b/2001 11.6.2003 Energiskatteordning EUT C 189, 9.8.2003

N 201/2003 23.10.2003 Regionalt utvecklingsstöd

N 480/2002 11.11.2003 Biobränslen EUT C 33, 6.2.2004

N 294/2003 19.11.2003 Ändring av systemet med gröna certifikat EUT C 6, 10.1.2004

N 202/2003 10.12.2003 Ersättning för höga sjuklönekostnader till småföretagare EUT C 13, 17.1.2004
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Förenade kungariket

3. Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet enligt 88.2 i EG-fördraget 
avseende hela åtgärden eller en del av denna

Österrike

Belgien

N 745/2002 15.1.2003 Innovativt program för att minska koldioxidutsläpp

N 620/2002 4.2.2003 Riskkapital och lånefond för små och medelstora företag

N 761/2002 5.3.2003 Grant for Collaborative R&D

N 539/2002 5.3.2003 Befrielse från klimatändringsavgift för elexport av hög kvalitet 
från kombinerad kraftvärmeproduktion

N 299a/2002 5.3.2003 Pilotprojekt för biobränsle – Biogas

N 28/2003 13.3.2003 Welsh Development Agency – FoU stödordning

N 760/2002 13.3.2003 Stöd till forskning och utveckling inom enskilda företag

N 753/2002 2.4.2003 Stöd till filmproduktion i Wales – Film Fund Wales

N 228/2002 22.4.2003 Stöd till vaccinforskning EUT C 227, 23.9.2003

NN 114/2000 30.4.2003 English Heritage EUT C 186, 6.8.2003

NN 95/2002 13.5.2003 Individuella fall av ansökningar baserade på planen för 
förnyelse av den historiska miljön

NN 11/2002 27.5.2003 National Heritage Memorial Fund

N 92/2003 15.7.2003 Northern Ireland Compete Programme – 
Round Three 2003–2008

EUT C 252, 21.10.2003

NN 96/2000 15.7.2003 IRTU compete programme EUT C 252, 21.10.2003

N 245/2003 3.9.2003 Ändring av de statliga stödordningarna ”Skattelättnad för 
forskning och utveckling i små och medelstora företag” 
och ”Skattelättnad för vaccinforskning”

EUT C 284, 27.11.2003

N 37/2003 1.10.2003 BBC Digital Curriculum EUT C 271, 12.11.2003

N 284/2003 6.10.2003 Avfallsforskning, innovationsprogram och 
demonstrationsprogram om avfallshantering

EUT C 284, 27.11.2003

N 281/2003 6.10.2003 Undsättnings- och omstruktureringsstödordning för Wales EUT C 16, 22.1.2004

N 477/2003 19.11.2003 Kapitalbidrag för förnybara tekniker EUT C 6, 10.1.2004

N 455/2003 1.12.2003 FoU-programmet Renare kol (ändring) EUT C 13, 17.1.2004

N 353/2003 10.12.2003 Stöd till filmproduktion i Nordirland – Northern Ireland Film 
Production Fund

EUT C 41, 17.2.2004

N 340 /2003 10.12.2003 Stöd till Ineos Chlor Ltd EUT C 34, 7.2.2004

N 282/2003 10.12.2003 Cumbria bredbandsprojekt ACCESS EUT C 16, 22.1.2004

N 458/2003 11.12.2003 Innovativt program för att minska koldioxidutsläpp EUT C 28, 31.1.2004

NN 78/2001 16.12.2003 Stödordning för hållbar stadsutveckling i Nordirland EUT C 37, 11.2.2004

NN 34/2003
(C 33/2003)

9.3.2004 Energiskatterabatt Ännu inte offentliggjort

NN 158/2001
(C 44/2003)

7.5.2004 Bank Burgenland Ännu inte offentliggjort

N 351/2002
(C 26/2003)

23.4.2003 Ändring av ordningen för samordningscentrum EUT C 209, 4.9.2003

N 813/2002
(C 31/2003)

30.4.2003 SIOEN/Mouscron EUT C 141, 17.6.2003

N 473/2003
(C 69/2003)

11.11.2003 Stöd till en propenrörledning – Flandern EUT C 315, 24.12.2003
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Tjeckien

Danmark

Frankrike

Tyskland

Italien

N 167/2003
(C 73/2003)

26.11.2003 Åtgärd om miljöstöd till Stora Enso för investeringar i 
produktionskapacitet för tidnings- och journalpapper vid 
anläggningen i Langerbrugge

EUT C 15, 21.1.2004

NN 69/2003 10.12.2003 Reduktion av skatteskuld för företaget Umicore S.A. Ännu inte offentliggjort 

CZ 15/2003 16.12.2003 Komercni Banka A.S. EUT C 72, 23.3.2004

NN 22/2002 21.1.2003 Statligt stöd till TV2/Danmark

N 779/2002 30.1.2003 Ekonomiskt stöd till France Télécom

NN 47/2002
(C 13a/2003)

30.1.2003 Finansiella åtgärder – France Télécom EUT C 57, 12.3.2003

NN 113/2002 2.4.2003 Missbruk av utvecklingsstöd till fartyg R3/R4

E 3/2002 2.4.2003 CR68/02 – Stödordning till förmån för Eléctricité de France – 
Lagstiftningen om EPIC (statsföretag) sätter 
konkurslagstiftningen ur spel 

EUT C 164, 15.7.2003

N 728/2002
(C 34/2003) 

13.5.2003 Stöd till CMR – Marseille shipyard EUT C 188, 8.8.2003

NN 70/2003
(C 58/2003)

7.12.2004 Alstom Ännu inte offentliggjort

NN 136b/2002
(C 64/2003)

29.10.2003 Bioscope EUT C 20, 24.1.2004

NN 15/2002
(C 5/2003)

14.7.2004 MobilCom AG Ännu inte offentliggjort 

N 708/2001
(C 1/2003)

21.1.2003 LIP 2000 – Bremen EUT C 58, 13.3.2003

NN 160/2002 5.2.2003 Andra undsättningsstödet till förmån för Fairchild Dornier 
GmbH

C 16/2003 19.2.2003 Undsättningsstöd till Herlitz AG EUT C 100, 26.4.2003

NN 89/2002 19.2.2003 Undsättningsstöd till Herlitz AG

N 587/2002 30.4.2003 Stöd i form av räntebidrag till investeringslån i Brandenburg

N 787/2002 27.5.2003 Edscha/Ichtershausen

NN 57/2003
(C 51/2003)

23.7.2003 Bayerische Filmhallen GmbH EUT C 249, 17.10.2003

NN 54/2003
(C 56/2003)

17.9.2003 Misstänkt stöd till förmån för ASL Lemwerder EUT C 293, 3.12.2003

N 355/2003
(C 67/2003)

11.11.2003 Propenrörledning – Nordrhein-Westfalen EUT C 315, 24.12.2003

NN 102/2002
(C 4/2003)

21.1.2003 Statligt stöd som påstås ha beviljats WAM Engineering EUT C 142, 18.6.2003

NN 1/2003
C 18/2003

19.2.2003 Bolzano – Kriterier för tillämpning av provinsiallag 4/97 – 
Missbruk av stödordning N 192/97

NN 168/2002 19.3.2003 Reform av utbildningsinstitutioner

N 371/2001
(C 28/2003)

31.10.2004 Garantifonder för sjöfartskrediter Ännu inte offentliggjort 

N 90/2002
(C 35/2003)

14.11.2004 Reduktion av gasutsläpp för att begränsa växthuseffekten Ännu inte offentliggjort

N 29/2003 27.5.2003 Piemonte – Projekt för utbyggnad av nätverk för metangas Ännu inte offentliggjort 
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Nederländerna

Portugal

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

NN 53/2003
(C 55/2003)

17.9.2003 Skattelättnader för att främja investeringar i områden som inte 
är fullt berättigade till regionalstöd

EUT C 300, 11.12.2003

NN 42/2001
(C 61/2003)

1.10.2003 Legge Aeronautica n. 808/85 – Individuella FoU-projekt EUT C 16, 22.1.2004

NN 7/2003
(C 62/2003)

15.10.2003 Brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen EUT C 308, 18.12.2003

N 14a/2003
(C 63/2003)

29.10.2003 Stöd till förlagsbranschen (artikel 8, L.7.3.2001) EUT C 285, 28.11.2003

N 14b/2003 29.10.2003 Subsidierade låneräntor på banklån till förlagsbranschen i 
Italien (artiklarna 4–7, L.3.2001, n.62) 

NN 72/2003
(C 70/2003)

11.11.2003 Åtgärd till förmån för professionella sportklubbar EUT C 308,18.12.2003

NN 135/2002 5.2.2003 Icke-vinstbringande hamnar för fritidsbåtar

N 43/2003
(C 43/2003)

24.6.2003 Driftstöd till förmån för AVR för hantering av farligt avfall EUT C 196, 20.8.2003

NN 51/2003
(C 49/2003)

23.7.2003 Försäljning av egendom till AZ och AZ Vastgoed BV EUT C 266, 5.11.2003

N 400/2003
(C 68/2003)

11.11.2003 Stöd till en propenrörledning EUT C 315, 24.12.2003

N 606/2002 11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – Mudderverk – 
Merwede shipyard

N 605/2002 11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – 
Containerfartyg – Bodewe shipyard

N 604/2002 11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – 
Kombinationsfartyg – Bodewe shipyard

N 603/2002 11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – Arktisk trålare 
– Visser shipyard

N 602/2002 11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – Ro-ro-fartyg – 
Bodewe shipyard

N 601/2002
(C 66/2003)

11.11.2003 Anmält matchande spanskt stöd till skeppsvarv – 
Containerfartyg – Bodewe shipyard

EUT C 11, 15.1.2004

N 1/2003
(C 45/2003)

9.7.2003 Stöd till förmån för Technologies-Fabrico de Semiconductores, 
Portugal, SA

EUT C 235, 1.10.2003

N 50b/2002
(C 40/2003)

11.6.2003 Forsknings- och utvecklingsstöd till företaget Ibermática EUT C 189, 9.8.2003

NN 49/2003
(C 47/2003)

9.7.2003 Garantier om leverans av tre LNG-fartyg EUT C 209, 4.9.2003

NN 133/2003 10.12.2003 Stöd till Solmed (stål)

NN 3b/2001
(C 42/2003)

11.6.2003 Energiskatteordning EUT C 189, 9.8.2003

N 788/2002
(C 30/2003)

30.4.2003 Peugeot Ryton EUT C 147, 24.6.2003

N 134/2003 
(C 72/2003)

26.11.2003 Invest Northern Ireland Venture 2003 EUT C 33, 6.2.2004
KONK. RAPP. 2003



STATLIGT STÖD 259
4. Ärenden i vilka kommissionen har utvidgat förfarandet enligt artikel 88.2 
i EG-fördraget avseende hela åtgärden eller en del av denna

Tyskland

Spanien

5. Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten att lämna 
den information som kommissionen begärt

Tyskland

Portugal

6. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget 
efter att ha konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 
i EG-fördraget

Italien

7. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den 
gemensamma marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget 
genom ett slutligt positivt beslut

Belgien

Frankrike

Tyskland

C 5/2003 9.7.2003 Omstruktureringsstöd till MobilCom AG EUT C 210, 5.9.2003

C 38/2001 23.4.2003 Stöd för forskning och utveckling till produktionsorten 
Zamudio (Baskien)

EUT C 147, 24.6.2003

C 43/2001 5.3.2003 Finansiella åtgärder utförda av BvS till förmån för företaget 
Chemische Werke Piesteritz GmbH

NN 30/2002 17.1.2003 Stöd till förmån för Wolverine – Investeringsstöd och 
skattemässiga fördelar

C 37/2003 26.11.2003 Piemonte – Projekt för utbyggnad av nätverk för metangas

C 78/2002 13.5.2003 OPEL/Antwerpen

C 77/2002 13.5.2003 Volvo/Gent – Utbildningsstöd EUT L 235, 23.9.2003

C 60/1999 10.12.2003 Kapitalökningar och andra särskilda stöd till förmån för 
Frankrike TV

C 18/1999 5.3.2003 Stöd till förmån för Linde AG, Sachsen-Anhalt

C 18/1999 19.3.2003 Stöd till förmån för Linde AG, Sachsen-Anhalt EUT L 250, 2.10.2003

C 45/1998 23.4.2003 Delstaten Brandenburgs garantiprogram från 1991 och 1994 EUT L 263, 14.10.2003
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Italien

Nederländerna

Portugal

Spanien

Förenade kungariket

8. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den 
gemensamma marknaden med vissa förbehåll och avslutat förfarandet i artikel 88.2 
i EG-fördraget med ett slutligt villkorat beslut

Frankrike

Tyskland

Förenade kungariket

C 93/2001 30.4.2003 Stöd till förmån för Heckert Chemnitzer 
Werkzeugmaschinenbau Gmbh, Sachsen

C 54/1998 23.7.2003 Omstruktureringsstöd till förmån för Graphischer 
Maschinenbau Gmbh

EUT L 100, 6.4.2004

C 17/1999 10.12.2003 Missbruk av stödordning för Thüringen EUT L 34, 6.2.2004

C 62/1999 15.10.2003 Ökning av kapital och andra åtgärder – RAI EUT L 19, 23.4.2004

C 8/2003 26.11.2003 Utveckling av orala läkemedelsberedningar av 
forskningsinstitutet ”Cesare Serono S.p.A.”

EUT L 61, 27.2.2004

C 10/2003 29.10.2003 Icke-vinstbringande hamnar för fritidsbåtar EUT L 34, 6.2.2004

C 85/2001 15.10.2003 Stöd inom den audiovisuella sektorn till public service-
programföretaget RTP

C 69/2001 2.4.2003 Stöd till Porcelanas Principado EUT L 11, 16.1.2004

C 38/2002 11.6.2003 VW Navarra EUT L 77, 13.3.2004

C 33/2002 9.7.2003 IZAR – Förlängning av leveransfristen för fyra LNG-fartyg EUT L 252, 4.10.2003

C 38/2001 21.10.2003 Stöd för forskning och utveckling på produktionsorten Zamudio 
(Baskien)

EUT L 61, 27.2.2004

C 46/2002 5.3.2003 CDC Group plc

C 61/2002 23.7.2003 Stöd för uppförande av en anläggning för återvinning av 
tidningspapper inom ramen för WRAP-programmet

EUT L 314, 28.11.2003

C 21/2003 11.11.2003 WRAP – Waste Resources Action Programme EUT L 102,7.4.2004

C 25/2003 16.12.2003 CR 68/02 – Stödordning till förmån för Eléctricité de France – 
Lagstiftningen om EPIC (statsföretag) sätter 
konkurslagstiftningen ur spel

C 45/1998 23.4.2003 Delstaten Brandenburgs garantiprogram från 1991 och 1994

C 25/1999 24.6.2003 CR 25/99 – Delstaten Berlins riktlinjer för användning av medel 
för att främja den ekonomiska utvecklingen

EUT L 43, 13.2.2004

C 13/2002 21.1.2003 Befrielse från stämpelavgift för kommersiella fastigheter i 
mindre gynnade områden

EUT L 149, 17.6.2003
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9. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den 
gemensamma marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget 
genom ett negativt eller delvis negativt beslut

Österrike

Belgien

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Spanien

Förenade kungariket

C 63/2002 27.5.2003 BMW/Steyr EUT L 229, 13.9.2003

C 25/2002 15.10.2003 Ekonomiskt ägartillskott från regionen Vallonien till CARSID – 
Acier CECA

N 504/2003 16.12.2003 EDF – Återkallade reformer IEG

C 68/2002 16.12.2003 CR 68/02 – Stödordning till förmån för Electricité de France – 
Lagstiftningen om EPIC (statsföretag) sätter 
konkurslagstiftningen ur spel

C 57/2002 16.12.2003 CR 57/02 – Artikel 44f CGI EUT L 108, 16.4.2004

C 94/2001 5.3.2003 CR 94/01 – Stödordning för beviljande av stöd för försäljning 
och export av produkter från Mecklenburg-Vorpommern

EUT L 202, 9.8.2003

C 25/1999 24.6.2003 CR 25/99 – Delstaten Berlins riktlinjer för användning av medel 
för att främja den ekonomiska utvecklingen

C 13/2001 1.10.2003 CR 13/01 – Stöd till förmån för Jahnke Stahlbau

C 31/2000 10.12.2003 CR 31/2000 – Stöd till Neue Harzer Werke GmbH 
Blankenburg, Sachsen-Anhalt

C 1/2002 5.3.2003 Artikel 26 av lag 32/00: Stöd till företags internationalisering 
(Sicilien)

EUT L 181, 19.7.2003

C 45/2002 13.5.2003 CR 45/02 – Stöd till sysselsättningen i regionen Sicilien EUT L 267, 17.10.2003

C 41/2002 17.9.2003 Investeringsstöd till Aquafil Technopolymers SPA EUT L 100, 6.4.2004

C 51/2001 17.2.2003 Internationell finansieringsverksamhet EUT L 180, 18.7.2003

C 70/2001 19.2.2003 CR 70/01 – Misstänkt statligt stöd till förmån för Hilados y 
Tejidos Puignero S.A.

EUT L 337, 23.12.2003

C 39/2001 27.5.2003 CR 39/01 – Stöd till omstrukturering av Minas Rio Tinto sal EUT L 98, 2.4.2004

C 38/2002 11.6.2003 VW Navarra

C 46/2002 5.3.2003 CDC Group plc
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10. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget 
sedan medlemsstaten återkallat den planerade åtgärden

Tyskland

Spanien

11. Ärenden i vilka kommissionen konstaterat att medlemsstaten samtyckt till att ändra 
befintliga stöd i enlighet med de föreslagna lämpliga åtgärderna enligt artikel 88.1 i 
EG-fördraget

Österrike

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Irland

C 1/2003 25.7.2003 LIP 2000 – Bremen EUT C 233, 30.9.2003

C 36/2003 2.9.2003 Edscha/Ichtershausen

C 29/2003 31.10.2003 Stödordning för Brandenburg för beviljande av stöd för 
att minska räntekostnaderna för investeringslån

C 17/1999 10.12.2003 Missbruk av stödordning för Thüringen

C 75/2002 22.4.2003 OPEL Zaragoza

E 15/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 11/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 5/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 12/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 4/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 17/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 14/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 16/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder
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Italien

Luxemburg

Nederländerna

Portugal

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

12. Beslut som hänskjutits till EG-domstolen enligt artikel 88.2 andra stycket i EG-fördraget

Spanien

13. Andra beslut som kommissionen har fattat (114) 

Frankrike

E 7/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 6/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 13/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 9/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 8/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 10/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

E 3/2003 10.12.2003 Sektorsövergripande rambestämmelser 2002 – 
Förslag om lämpliga åtgärder

C 54/1999 5.3.2003 CR 54/99 – Skattemässigt stöd i form av en skattekredit 
på 45 % (provinsen Biscaya) 

C 53/1999 5.3.2003 CR 53/99 – Skattemässigt stöd i form av en skattekredit 
på 45 % (Guizpuzcoa)

C 52/1999 5.3.2003 CR 52/99 – Skattestöd i form av reducerad skattebas 
för vissa nystartade företag

C 50/1999 5.3.2003 CR 50/99 – Skattestöd i form av reducerad skattebas 
för vissa nystartade företag

C 49/1999 5.3.2003 CR 49/99 – Skattestöd i form av reducerad skattebas 
för vissa nystartade företag

C 48/1999 5.3.2003 CR 48/99 – Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %

¥114∂ Bland annat godkännande av statligt stöd utan att något förfarande öppnats, beslut om återkrav och uppmaningar att
inkomma med synpunkter. 

C 13a/2003 5.3.2003 Ekonomiska åtgärder – France Télécom EUT C 57, 12.3.2003
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Tyskland

Italien

Nederländerna

Spanien

Förenade kungariket

D — Förteckning över statligt stöd inom andra sektorer

1. Inom jordbrukssektorn

1.1 Ärenden i vilka kommissionen, utan att inleda det formella granskningsförfarandet, har 
konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Italien

1.2 Ärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma marknaden utan 
att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget

Österrike

N 319/2002 17.2.2003 Investeringsstöd till Schott Lithotec AG 

N 693/2001 19.3.2003 Stöd till film- och TV-produktioner (Hamburg)

C 62/2000 13.5.2003 CR 62/2000 – Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen) EUT L 227, 11.9.2003 

C 36/2000 13.5.2003 CR 36/2000 – Graf von Henneberg Porzellan GmbH 
(Ilmenau/Thüringen)

C 92/2001 21.1.2003 Iveco Foggia

C 3/2000 21.1.2003 Utvecklingsstöd till Indonesien EUT L 264, 15.10.2003

C 38/2002 14.8.2003 VW Navarra EUT L 77, 13.3.2004

C 38/2002 26.11.2003 VW Navarra EUT L 77, 13.3.2004

N 650/2002 14.4.2003 Scottish Executive and Scottish Enterprise: Ordning 
för forskning och teknisk utveckling

NN 114/2000 23.6.2003 English Heritage EUT C 186, 6.8.2003

N 10/2003 11.6.2003 Stöd för saluföring och marknadsföring av jordbruksprodukter 
(Mantova)

EUT C 162, 11.7.2003

N 705/2002 31.1.2003 Stöd för boskapshållning och boskapsuppfödning (Vorarlberg) EUT C 50, 4.3.2003

N 191/2003 10.6.2003 Stöd för övergång till alternativa produktionssystem 
för uppfödning av värphöns (Burgenland)

EUT C 162, 11.7.2003

N 803/2002 7.7.2003 Investeringsstöd för behandling av avloppsvatten på företag EUT C 195, 19.8.2003

N 305/2003 15.9.2003 Bidrag till betalningen av försäkringspremier för att försäkra 
växthus mot stormskador (Oberösterreich)

EUT C 246, 14.10.2003

N 398/2003 17.10.2003 Ekonomiskt stöd för inköp av foder och 
foderersättningsprodukter till jord- och skogsbruksföretag som 
lidit skada på grund av exceptionella väderleksförhållanden

EUT C 272, 13.11.2003

N 203/2003 11.11.2003 Ändringar av skyddsprogrammet för ängsmarkerna 
i Oberösterreich

EUT C 296, 6.12.2003
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Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

N 204/2003 3.12.2003 Direktiv om åtgärder för att bekämpa päronpest (Erwinia 
amylovora) och kompensation för relaterade förluster inom 
kommersiell fruktodling (Steiermark)

EUT C 24, 28.1.2004

N 348/2003 11.12.2003 Stöd till delkompensation för hagelskador på vin- 
och fruktodlingar under 2003 (Wien)

EUT C 15, 21.1.2004 

N 704/2002 28.3.2003 Upphörande av djuruppfödning inom fjäderfä- och 
nötkreaturssektorn

EUT C 105, 1.5.2003

N 648/2002 15.4.2003 Kompensation för skador på linodlingar, potatis och spannmål 
till följd av skyfallen under september 2001

EUT C 123, 24.5.2003

N 87/2003 4.8.2003 Rådgivning i miljöfrågor för jordbrukare och trädgårdsodlare EUT C 233, 30.9.2003

N 215/2003 2.9.2003 Kompensation för skador som orsakats av utbrott av djur- 
och växtsjukdomar (ändring av en befintlig stödordning), samt 
genomförandeåtgärder i fråga om aviär influensa (Flandern)

EUT C 236, 2.10.2003

N 16b/2003 3.9.2003 Incitament till små och medelstora företag inom 
jordbrukssektorn i Vallonien

EUT C 236, 2.10.2003

N 48/2003 22.11.2003 Hanteringen för bortskaffande och destruktion av kadaver 
från jordbruksföretag (Vallonien)

EUT C 315, 24.12.2003

N 509/2002 19.12.2003 Förslag till kungligt dekret om obligatoriska bidrag till 
Budgetfonden för hälsa och kvalitet när det gäller djur 
och animalieprodukter, fastställda för fjäderfäsektorn

EUT C 22, 27.1.2004

N 330/2002 21.1.2003 Stöd för julgranar och andra prydnadsväxter EUT C 43, 22.2.2003

N 472/2002 8.4.2003 Permanent tak för fastighetsskatter gällande produktiv mark EUT C 119, 21.5.2003

N 117/2003 2.5.2003 Stöd för julgranar och andra prydnadsväxter EUT C 131, 5.6.2003

N 18/2003 24.7.2003 Fonden för ekologiskt jordbruk EUT C 236, 2.10.2003

N 238/2002 4.9.2003 Stödsystem för bekämpning av salmonella, Newcastlesjuka 
och aviär influensa när det gäller kycklingar, ägg, kalkoner, 
gäss och ankor

EUT C 237, 3.10.2003

N 272/2003 26.11.2003 Utökning av stödordningen i samband med bekämpning 
och förebyggande av djursjukdomar

EUT C 315, 24.12.2003

N 428/2003 11.12.2003 Fonden för ekologiskt jordbruk EUT C 15, 21.1.2004

N 378/2002 15.1.2003 Investeringsstöd (Åland) EUT C 36, 15.2.2003

N 41/2003 14.3.2003 Ändring av ordningen för investeringsstöd EUT C 91, 16.4.2003

N 30/2003 19.3.2003 Stöd till lantbrukare för att kompensera för förluster på grund 
av foder som kontaminerats med clostridium

EUT C 105, 1.5.2003

N 679/2002 10.6.2003 Ändring av stödordningar för landsbygdsutveckling EUT C 162, 11.7.2003

N 138/2003 11.11.2003 Stöd för bortskaffande av trästubbar EUT C 296, 6.12.2003

N 161/2002 15.1.2003 Stöd till marknadsföring av bearbetade frukter och grönsaker EUT C 36, 15.2.2003

N 731/2002 31.1.2003 Stöd till produkter från fårsektorn med officiell 
kvalitetsmärkning

EUT C 50, 4.3.2003

N 166/2002 5.2.2003 Stöd till reklam för kvalitetsviner fso och bordsviner med 
ursprungsbeteckning

EUT C 68, 21.3.2003

N 720/2002 13.2.2003 Stöd till sektorn för kaninuppfödning EUT C 68, 21.3.2003

N 517/2002 13.2.2003 Stöd till förmån för forskning och utveckling inom jordbruket i 
de franska utomeuropeiska departementen, i syfte särskilt att få 
fram nya arter, ny produktionsteknik eller nya odlingssystem, 
metoder för tidig upptäckt av växtsjukdomar, ny 
förpackningsteknik som förbättrar hållbarheten och skyddet 
mot sjukdomar, med särskild hänsyn till särarten hos de franska 
utomeuropeiska departementen

EUT C 68, 21.3.2003
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N 617/2002 13.2.2003 Stöd till forskning och utveckling inom sektorn för spånadslin EUT C 68, 21.3.2003

N 730/2002 13.2.2003 Stöd till kalvar som dias av modern eller föds upp med flaska EUT C 68, 21.3.2003

N 3/2003 25.2.2003 Stöd till omstrukturering av fjäderfäsektorn EUT C 76, 28.3.2003

N 719/2002 25.2.2003 Stöd för genetiska framsteg inom anläggningar för avel 
och förökning av svinbesättningen

EUT C 76, 28.3.2003

N 732/2002 25.2.2003 Stöd till inköp av genetiskt värdefulla avelsdjur EUT C 76, 28.3.2003

N 718/2002 25.2.2003 Stöd till sektorn för äggkläckning och fjäderfäkött EUT C 76, 28.3.2003

N 481/2002 7.3.2003 Stöd för investeringar i kvalitetsfjäderfä från Conseil Général 
i Lot-et-Garonne

EUT C 82, 5.4.2003

N 721/2002 14.3.2003 Stöd till teknisk och ekonomisk strukturering av handelsleden 
inom sektorn för uppfödning

EUT C 91, 16.4.2003

N 81/2003 14.3.2003 Stöd för utdelning av vissa mjölkprodukter till skolelever EUT C 91, 16.4.2003

N 243/2002 19.3.2003 Stöd till lavendelproducenter EUT C 105, 1.5.2003

N 368/2002 28.3.2003 Stöd till investeringar i de franska utomeuropeiska 
departementen

EUT C 105, 1.5.2003

N 364/2002 28.3.2003 Stöd för tekniskt stöd inom jordbrukssektorn i de franska 
utomeuropeiska departementen

EUT C 105, 1.5.2003

N 729/2002 2.4.2003 Stöd till drabbade jordbrukare i sydöstra Frankrike EUT C 119, 21.5.2003

N 108/2003 14.4.2003 Stöd för förbättrad grisköttskvalitet i bergsområden EUT C 123, 24.5.2003

N 105/2003 15.4.2003 Skatteliknande avgifter för GNIS (Nationella 
branschorganisationen för utsäde, frön och växter), CTICS 
(Tekniska centren för sockerrör och socker) och FASC 
(Finansiering av vissa åtgärder i spannmålssektorn)

EUT C 123, 24.5.2003

N 715/2002 15.4.2003 Stöd till sektorn för nötkreatursprodukter ej avsedda som 
livsmedel - Förbättring av kvaliteten på hudar och skinn

EUT C 123, 24.5.2003

N 397/2002 2.5.2003 Fleråriga stöd till departementet Vendée EUT C 131, 5.6.2003

N 4/2003 4.6.2003 Tekniskt stöd och investeringsstöd för producentorganisationer 
inom sektorn för växter för framställning av parfym, aromatiska 
växter och medicinalväxter

EUT C 157, 5.7.2003

N 223/2002 4.6.2003 Stöd till föreningar för boskaps- och fåruppfödare EUT C 157, 5.7.2003

N 103/2003 10.6.2003 Stöd till definitiv nedläggning inom Charentes vinsektor EUT C 162, 11.7.2003

N 363/2002 24.6.2003 Driftsstöd till boskapssektorn i de franska utomeuropeiska 
departementen

EUT C 175, 24.7.2003

N 184/2003 9.7.2003 Program för att införa och utveckla lokala initiativ (PIDIL) EUT C 195, 19.8.2003

N 171/2003 15.7.2003 Försäkring mot vissa jordbruksrisker EUT C 236, 2.10.2003

N 107/2003 17.7.2003 Stöd till fårsektorn EUT C 236, 2.10.2003

N 649/2002 23.7.2003 Stöd till bildandet av producentgrupper inom trädgårdsodlingen EUT C 236, 2.10.2003

N 215a/2002 23.7.2003 Stöd från Conseil Général i Hautes-Pyrénées EUT C 236, 2.10.2003

N 722/2002 24.7.2003 Stöd för marknadsföring av jordbruksprodukter – 
Departementet Vendée

EUT C 236, 2.10.2003

N 189/2003 4.8.2003 Åtgärder som finansieras av Agence de développement agricole 
et rural (ADAR)

EUT C 233, 30.9.2003

N 54/2003 4.8.2003 Ändring av stödordningen för förnybar energi EUT C 233, 30.9.2003

N 299/2003 4.8.2003 Stöd för upprustning av byggnader inom uppfödningen av 
kalvar

EUT C 233, 30.9.2003

N 362/2002 13.8.2003 Stöd till producentorganisationer i de franska utomeuropeiska 
departementen

EUT C 238, 4.10.2003

NN 79/2001 1.9.2003 Stöd till sektorn för olivolja EUT C 236, 2.10.2003

N 417/2003 17.10.2003 Stöd till ett experimentprogram inom tobakssektorn EUT C 272, 13.11.2003

N 418/2003 20.10.2003 Stöd från Office national interprofessionnel des céréales 
(ONIC) och Office national interprofessionnel des oléagineux 
(ONIOL)

EUT C 277, 18.11.2003

N 418/2003 19.12.2003 Stöd från Office national interprofessionnel des céréales 
(ONIC) och Office national interprofessionnel des oléagineux 
(ONIOL)

EUT C 22, 27.1.2004
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Tyskland

N 776/2002 15.1.2003 Omstruktureringsstöd till jordbrukssektorn (Mecklenburg-
Vorpommern)

EUT C 36, 15.2.2003

N 630/2002 21.1.2003 Främjande av innovativa slaktmetoder (Bayern) EUT C 43, 22.2.2003

N 646/2002 31.1.2003 Stöd för att främja rådgivning till små och medelstora företag EUT C 50, 4.3.2003

N 771/2002 13.2.2003 Startstöd för Lüneburger Heides nätverk för potatisodlare 
(Niedersachsen)

EUT C 68, 21.3.2003

N 358/2002 13.2.2003 Stöd till varaktig utveckling av byar (Saarland) EUT C 68, 21.3.2003

N 386/2002 19.2.2003 Stöd till slakterier för kostnader för bortskaffande av 
specificerat riskmaterial (Saarland) 

EUT C 76, 28.3.2003

N 793/2002 24.2.2003 Stöd till destruering av slaktkroppar (Mecklenburg-
Vorpommern)

EUT C 76, 28.3.2003

N 7/2003 25.2.2003 Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom ekologiskt 
jordbruk

EUT C 76, 28.3.2003

N 260b/2002 28.3.2003 Stöd till investeringar i samband med bearbetning och 
saluföring av jordbruksprodukter

EUT C 105, 1.5.2003

N 651/2002 15.4.2003 Främjande av användningen av biologiskt nedbrytbara 
smörjmedel

EUT C 123, 24.5.2003

N 829/2001 30.4.2003 Stöd till säljfrämjande åtgärder (Sachsen) EUT C 132, 6.6.2003

N 525/2002 13.5.2003 Kvalitetsprogram och kvalitetsmärkning, ”Biosiegel” 
(Baden-Württemberg)

EUT C 154, 2.7.2003

N 607/2002 10.6.2003 Stöd för boskapsavel och kvalitetstest av mjölkprodukter 
(Sachsen-Anhalt)

EUT C 162, 11.7.2003

N 260a/2002 11.6.2003 Stöd till delstaten Hessens åtgärder för saluföring av 
jordbruksprodukter 

EUT C 162, 11.7.2003

N 582/2002 24.6.2003 Undsättningsstöd till företaget ”Die Thüringer” (Thüringen) EUT C 195, 19.8.2003

N 150/2003 9.7.2003 Finansiering av BSE/TSE-snabbtester som utförs enligt 
lagstadgade testkrav (Bayern)

EUT C 195, 19.8.2003

N 431/2002 9.7.2003 Kvalitetsprogrammet ”garanterad eko-kvalitet” (Bayern) EUT C 195, 19.8.2003

N 429/2002 9.7.2003 Stöd till självhjälpsorganisationer inom jordbruket (Saarland) EUT C 195, 19.8.2003

N 442/2002 23.7.2003 Främjande av försäljning av produkter inom jordbruks- 
och livsmedelssektorn i Nordrhein-Westfalen

EUT C 236, 2.10.2003

N 246/2003 4.8.2003 Ändring av stödsystemet för vinodling i branta sluttningar 
(Hessen)

EUT C 233, 30.9.2003

N 95/2003 21.8.2003 Likviditetsstöd till jordbruksföretag – Nordrhein-Westfalen EUT C 233, 30.9.2003

N 162/2003 15.9.2003 Stöd till utgifter för konsulttjänster i samband med omställning 
till ekologiskt jordbruk

EUT C 246, 14.10.2003

N 580/2002 15.9.2003 Stöd för försäkringspremier för produktionsförluster inom 
svinuppfödningen i Rheinland-Pfalz

EUT C 246, 14.10.2003

N 567/2002 15.9.2003 Stöd för naturvårdsåtgärder (Sachsen) EUT C 246, 14.10.2003

N 541/2002 17.9.2003 Kvalitetsprogram och kvalitetsmärkning ”Certifierad kvalitet 
med ursprungsbeteckning” (Baden-Württemberg)

EUT C 246, 14.10.2003

N 368/2003 23.9.2003 Stöd till säljfrämjande åtgärder (Sachsen) EUT C 253, 22.10.2003

N 256/2003 1.10.2003 Köp av slaktkroppar (inklusive biprodukt) från ett parti där ett 
djur som efter provtagning visat sig vara BSE-smittad slaktats 
(Baden-Württemberg)

EUT C 258, 28.10.2003

N 216/2003 3.10.2003 Miljöskyddsavtal inom skogsbruket (Hessen) EUT C 262, 31.10.2003

N 596/2002 20.10.2003 Marknadsföring av skolmjölk (Nordrhein-Westfalen) EUT C 277, 18.11.2003

N 436/2003 11.11.2003 Program för stöd till jordbruksföretag och fiskodlingar vars 
ekonomiska överlevnad är hotad till följd av det extremt torra 
och varma vädret under 2003

EUT C 296, 6.12.2003

N 265/2003 11.11.2003 Enskilt stöd till mejeriet i Leppersdorf (Sachsen) EUT C 296, 6.12.2003

N 101/2003 19.11.2003 Ramplan för det gemensamma projektet ”Förbättring av 
jordbruksstrukturerna och kustskyddet” under 2003–2006. 
Ändringar 2003

EUT C 315, 24.12.2003

N 371/2003 26.11.2003 Stöd till kostnader för BSE-test inom ramen för det särskilda 
programmet för följderna av BSE (Sachsen)

EUT C 315, 24.12.2003

N 366/2003 26.11.2003 Stöd för att bevara den utrotningshotade rasen ”Glanrind” 
(Saarland) 

EUT C 315, 24.12.2003
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Grekland

Irland

Italien

N 200/2003 26.11.2003 Stöd till marknadsförings- och reklamåtgärder (Niedersachsen) EUT C 315, 24.12.2003

N 432/2003 11.12.2003 Främjande av bekämpning av barklevande insekter utan 
insekticid

EUT C 15, 21.1.2004

N 333/2003 19.12.2003 Stöd till investering i ett företag som sysslar med bearbetning 
av frukt (Bayern)

EUT C 22, 27.1.2004

N 353/2002 21.1.2003 Stöd till jordbrukare vars produktion skadats till följd av 
ogynnsamma väderförhållanden under perioden juli–oktober 
2001

EUT C 43, 22.2.2003

N 376/2002 5.2.2003 Beviljande av ekonomiskt stöd till jordbrukare och uppfödare 
vars jordbruksföretag skadats till följd av ogynnsamma 
väderförhållanden under perioden januari–oktober 2001

EUT C 68, 21.3.2003

NN 5/2001 30.4.2003 Åtgärder för att hjälpa jordbrukare vars anläggningar och 
besättningar tillfogats skador på grund av bränder 2000

EUT C 132, 6.6.2003

N 156/2003 2.9.2003 Finansiellt stöd till jordbrukare och uppfödare som drabbats 
av skador till följd av ogynnsamma väderleksförhållanden

EUT C 236, 2.10.2003

N 163/2003 16.6.2003 Utveckling av den ekologiska sektorn EUT C 173, 23.7.2003

NN 118/2002 23.7.2003 Thoroughbred Foal Levy EUT C 236, 2.10.2003

NN 123a/2000 1.9.2003 Kompensation av inkomstförluster som uppstått på grund 
av att områden utsetts till delar av Natura 2000-nätet

EUT C 236, 2.10.2003

N 739/2002 15.1.2003 Stöd till boskapsuppfödare för bortskaffande av BSE-
riskmaterial (Toskana)

EUT C 36, 15.2.2003

N 301/2002 15.1.2003 Åtgärder i fråga om omsättning av offentliga medel under 2002 
(Trento)

EUT C 16, 23.1.2003

N 139/2002 15.1.2003 Stöd till jordbrukssektorn – Lag nr 499 av den 23 december 
1999

EUT C 36, 15.2.2003

N 599/2002 31.1.2003 Stöd till en utveckling av landsbygden som är förenlig med 
tillvaratagandet av djur- och miljöresurser (Lombardiet)

EUT C 50, 4.3.2003

N 313/2001 5.2.2003 Åtgärder till förmån för odling av citrusfrukter EUT C 68, 21.3.2003

N 434/2002 13.2.2003 Stöd inom jordbrukssektorn: beslut 11/2002, beslut 10/2002, 
beslut 13/2002

EUT C 68, 21.3.2003

N 661/2001 13.2.2003 Stöd till jordbruksföretag i kommunen Gonnosfanadiga vars 
olivoljeproduktion drabbats till följd av torkan under perioden 
juli-december 1999 (Sardinien)

EUT C 68, 21.3.2003

N 336/2001 13.2.2003 Stöd till egenföretagare och nya arbetstillfällen inom 
produktion av varor och tjänster till företag

EUT C 68, 21.3.2003

N 808/2002 25.2.2003 Stöd till uppfödare vars gårdar drabbats av hönspest 
(Lombardiet)

EUT C 76, 28.3.2003

N 628/2002 25.2.2003 Åtgärder till förmån för boskapsuppfödare som deltar i planen 
för serologisk övervakning och i vaccinationsplanen för 
Bluetongue (Toskana)

EUT C 76, 28.3.2003

N 576/2002 25.2.2003 Regler för förbättring och utveckling av biodling (Molise) EUT C 76, 28.3.2003

N 38/2003 7.3.2003 Branschavtal 2002 avseende potatis för industriell bearbetning 
och stöd till privat lagring av matpotatis

EUT C 82, 5.4.2003

N 802/2002 14.3.2003 Stöd till sektorn för biodling – Naturkatastrofer 2002 EUT C 91, 16.4.2003

N 529/2002 14.3.2003 Investeringsstöd till jordbruksföretag och jordbrukskooperativ 
i Bergamo

EUT C 91, 16.4.2003

NN 6/2003 19.3.2003 Skattekrediter till förmån för jordbruksinvesteringar EUT C 105, 1.5.2003

N 692/2002 28.3.2003 Honung – U.N.A.A.P.I. projekt EUT C 105, 1.5.2003

N 622/2002 28.3.2003 Förordning om kriterierna och villkoren för beviljande av stöd 
till omstrukturering av jordbruksmark, i enlighet med 
artikel 7.15 och 7.16 i regional lag nr 13/2002 (Friuli-Venezia-
Giulia)

EUT C 105, 1.5.2003
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N 86/2003 15.4.2003 Ersättning till biodlare för torkrelaterade förluster (Kalabrien) EUT C 123, 24.5.2003

N 591/2001 15.4.2003 Stöd till jordbruket (Sicilien) EUT C 123, 24.5.2003

N 627/2002 2.5.2003 Stöd till skydd av bergsområden (Brescia Lombardiet) EUT C 131, 5.6.2003

N 265/2002 2.5.2003 Regional lag av den 31 januari 2002, n.4 – Kollektiva garantier 
inom jordbrukssektorn (Sardinien)

EUT C 131, 5.6.2003

N 428/2001 2.5.2003 Regional lag av den 25 maj 2001 – Upprättande av ett 
obligatoriskt konsortium för bortskaffande eller återvinning 
av animaliskt avfall

EUT C 131, 5.6.2003

N 418/2001 2.5.2003 Stöd till kvalitetsförbättring av zootekniska produkter 
(Venetien)

EUT C 131, 5.6.2003

N 135/2003 13.5.2003 Stöd till destilleriet Dicovisa srl för förluster på grund av 
röjningen av vinodlingarna (Sardinien)

EUT C 154, 2.7.2003

N 587/2001 13.5.2003 Inkomststöd till nötkreatursuppfödare i kris efter BSE 
(Piemonte)

EUT C 154, 2.7.2003

N 58/2003 14.5.2003 Engångsstöd till förmån för åtta jordbrukskooperativ för 
förluster orsakade av svåra väderleksförhållanden (Bolzano)

EUT C 154, 2.7.2003

N 172/2001 14.5.2003 Stöd till jordbruksföretag som drabbats av frost (Sardinien) EUT C 154, 2.7.2003

N 642/2001 4.6.2003 Främjande av jordförbättringsmedel för att skydda kvaliteten 
på jordbruksmark (Umbrien)

EUT C 157, 5.7.2003

NN 166/2002 11.6.2003 Stöd för saluföring och marknadsföring av jordbruksprodukter. 
Stöd under 2002.

EUT C 162, 11.7.2003

NN 150/2002 11.6.2003 Program för främjande av jordbruk för 2002 (Toskana) EUT C 162, 11.7.2003

N 691/2002 25.6.2003 Kriterier för beviljande av stöd inom sektorn för livsmedel 
från jordbruket 

EUT C 175, 24.7.2003

N 53/2003 7.7.2003 Plan för förebyggande åtgärder och förbättring av vattnen 
i Venedigs lagunområde

EUT C 195, 19.8.2003

N 757/2002 7.7.2003 Stöd till verksamheter för genetisk förbättring av djur 
av zootekniskt intresse (Toskana)

EUT C 195, 19.8.2003

N 188/2003 9.7.2003 Regionala åtgärder till förmån för majssektorn, som drabbats 
av bladbaggesjuka (Lombardiet)

EUT C 195, 19.8.2003

N 758/2002 9.7.2003 Genomförandebestämmelser för återförsäkringsfonden. 
Ministerdekret 102061 av den 7 november 2002

EUT C 195, 19.8.2003

NN 38/1996 9.7.2003 Åtgärder till förmån för boskapssektorn (Friuli-Venezia-Giulia) EUT C 195, 19.8.2003

N 268/2003 23.7.2003 Upprättande av ett obligatoriskt konsortium för bortskaffande 
eller återvinning av animaliskt avfall (Piemonte)

EUT C 236, 2.10.2003

NN 44/2003 23.7.2003 Programmet för marknadsföring av jordbruksresurser 2003 EUT C 236, 2.10.2003

N 662/2001 23.7.2003 Stöd till nötkreatursuppfödare för skador till följd av 
Bluetongueepidemin (Sardinien)

EUT C 236, 2.10.2003

N 126/2003 24.7.2003 Vägar för vin, extra jungfruolja och livsmedelsprodukter 
från Toskana

EUT C 236, 2.10.2003

N 258/2003 4.8.2003 Skogsbruksåtgärder (Lombardiet) EUT C 233, 30.9.2003

N 110/2003 4.8.2003 Stöd till inköp av avelsdjur av nötkreatur och får (Marche) EUT C 233, 30.9.2003

N 342/2002 4.8.2003 Artikel 108 i regional lag nr 32 av den 23 december 2000: 
Genomförande av ROP 2000–2006 och översyn av 
stödordningarna för företag

EUT C 233, 30.9.2003

N 231/2002 5.8.2003 Förbättring av vegetabilieproduktionen (Bolzano) EUT C 233, 30.9.2003

N 257/2003 1.9.2003 Kompensationsbidrag till mindre gynnade områden 
(Lombardiet)

EUT C 236, 2.10.2003

N 241/2003 1.9.2003 Stöd till företaget ”Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere - 
Comune di Calcio (Bergamo)”

EUT C 236, 2.10.2003

N 174/2003 1.9.2003 Program för att skydda lokala hotade raser (Toskana) EUT C 236, 2.10.2003

N 781/2002 1.9.2003 Stöd för investeringar på företaget Biofata SpA EUT C 236, 2.10.2003

N 656/2002 1.9.2003 Anbudsinfordran: regionala bidrag för säljfrämjande åtgärder 
inom jordbruks- och livsmedelssektorerna (Toskana)

EUT C 236, 2.10.2003

N 121/2003 2.9.2003 Omarrondering och generationsskifte inom jordbruket EUT C 236, 2.10.2003

N 741/2001 2.9.2003 Omstruktureringsplan för jordbruksföretaget CE.MA.CO SpA 
(Marche)

EUT C 236, 2.10.2003
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Luxemburg

Nederländerna

N 593/2001 8.9.2003 Regional lag nr 32 av den 23 december 2000: ”Bestämmelser 
om genomförande av POP 2000–2006 och omstrukturering 
av stödordningar för företag” (Sicilien)

EUT C 242, 9.10.2003

N 327/2003 18.9.2003 Branschavtal 2003 för potatis för industriell bearbetning samt 
stöd till privat lagring av matpotatis

N 412/2003 10.10.2003 Stöd till uppfödare som deltar i vaccinationsprogrammet mot 
Bluetongue (Umbrien)

EUT C 269, 8.11.2003

N 383/2003 10.10.2003 Stöd till genomförandet av det regionala programmet för 
utrotning, förebyggande och bekämpning av Diabrotica 
virgifera virgifera Le Conte (Friuli-Venezia-Giulia)

EUT C 269, 8.11.2003

N 357/2001 10.10.2003 Artikel 7.17, 7.18 och 7.19 i regional lag nr 4 av den 
26 februari 2001 (Friuli-Venezia-Giulia)

EUT C 269, 8.11.2003

N 701/2002 20.10.2003 Bättre kunskaper inom jordbruket (Umbrien) EUT C 277, 18.11.2003

N 161/2003 29.10.2003 Stöd till förbättring av kvaliteten på den zootekniska 
produktionen (artikel 6 i utkastet till regional lag nr 13/01) 
(Venetien)

EUT C 282, 25.11.2003

N 381/2003 11.11.2003 System för produktionskedjor (Decreto del Ministro delle 
politiche agricole e forestali recante criteri, modalità e 
procedure per l’attuazione dei contratti di filiera)

EUT C 296, 6.12.2003

N 317/2003 14.11.2003 Regional lag nr 24 av den 8 juli 2000 artikel 3.1a: ”Stöd för 
inrättande och utvidgning av producentorganisationer inom 
sektorerna för jordbruk och djurhållning” (Kalabrien)

EUT C 299, 10.12.2003

N 593/2002 26.11.2003 Förbättring av djurbestånden (Umbrien) EUT C 315, 24.12.2003

N 369/2000 9.12.2003 Utveckling av jordbruket i bergsområden (deliberazioni 2675 
av den 12 september 2003, och 3423 av den 29 november 2002 
i regional lag 2/94) (Venetien)

EUT C 15, 21.1.2004

NN 157/2003 10.12.2003 Regional lag 6/2003: akuta situationer i boskapssektorn 
(Kampanien)

EUT C 13, 17.1.2004

N 454/2003 11.12.2003 Pilotprojekt för produktion, bearbetning och saluföring av 
hampa (Cannabis sativa L.) (Toskana)

EUT C 15, 21.1.2004

N 389/2003 11.12.2003 Marknadsföring av jordbrukets resurser (Toskana) EUT C 15, 21.1.2004

N 100/2003 11.12.2003 Stöd till vinsektorn. Inrättande av vinrutter. Artikel 10 i regional 
lag nr 5 av den 2 augusti 2002 (Sicilien)

EUT C 15, 21.1.2004

N 185/2003 19.12.2003 Ministerbeslut 135 av den 17 januari 2003, om bestämmelser 
för bildande och kontroll av producentsammanslutningar

EUT C 22, 27.1.2004

N 592/2002 13.2.2003 Ersättning för klassisk svinpest EUT C 68, 21.3.2003

N 742/2002 13.2.2003 Förslag till ramlag om innovation inom jordbrukssektorn i norra 
delen av Nederländerna

EUT C 68, 21.3.2003

N 315/2002 13.2.2003 Fond för ersättning i samband med mul- och klövsjuka 
(Friesland)

EUT C 68, 21.3.2003

N 521/2002 24.2.2003 Svinuppfödning 2000 EUT C 76, 28.3.2003

N 614/2001 14.5.2003 Stimulationsfond för jordbruksomflyttningar EUT C 154, 2.7.2003

NN 11/2003 27.5.2003 Lök

N 801/2002 25.6.2003 Ramlag: ”Kunskap och Rådgivning” EUT C 175, 24.7.2003

N 777/2002 25.6.2003 Stöd och skatteliknande avgifter inom sektorn för utsädespotatis EUT C 175, 24.7.2003

N 42a/2003 24.7.2003 Kompensation för skador som orsakats av översvämningen 
av floden Meuse

EUT C 236, 2.10.2003

N 125/2003 21.8.2003 Djurskyddsåtgärder till följd av utbrott av aviär influensa EUT C 233, 30.9.2003

N 499/2002 2.9.2003 Stöd för ostproduktion EUT C 241, 8.10.2003

N 357/2003 17.9.2003 Uppdatering av en stödåtgärd inom sektorn för matpotatis EUT C 246, 14.10.2003

N 36/2003 15.10.2003 Försäkring för ersättande av skördeskador inom 
jordbrukssektorn

EUT C 270, 11.11.2003

N 749/2002 26.11.2003 Anställbarhet i jordbrukssektorn (Provincie Limburg) EUT C 315, 24.12.2003
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Portugal

Spanien

N 130/2003 9.10.2003 Skadekompensation till tomat- och paprikaodlingar EUT C 269, 8.11.2003

N 750/2002 15.1.2003 Stöd till företaget el Pozo Alimentación S.A. EUT C 36, 15.2.2003

N 545/2002 15.1.2003 Stöd för kaninuppfödning EUT C 36, 15.2.2003

NN 83/2001 15.1.2003 Stöd för transport och destruktion av djurkadaver (Kastilien-
León) 

EUT C 36, 15.2.2003

N 727/2002 21.1.2003 Stöd till saluföring av jordbrukets livsmedelsprodukter 
(Madrid)

EUT C 43, 22.2.2003

N 770/2002 31.1.2003 Stöd till investeringar för tekniska innovationer inom 
livsmedelsindustrin (Madrid)

EUT C 50, 4.3.2003

N 672/2002 13.2.2003 Stöd till införande av planer för hantering av boskapsgödsel 
(Katalonien)

EUT C 68, 21.3.2003

N 446/2002 13.2.2003 Stöd för tekniskt stöd inom sektorn för bearbetning 
och saluföring av produkter från jordbruk, skogsbruk och 
livsmedelsindustrin

EUT C 68, 21.3.2003

N 13/2003 24.2.2003 Stöd för installation av centraler för rengöring av fordon 
för djurtransport (Kantabrien)

EUT C 76, 28.3.2003

N 637/2002 25.2.2003 Stöd till upphörande med mjölkproduktion (Navarra) EUT C 76, 28.3.2003

N 357/2002 25.2.2003 Stöd till sammanslutningar för djurhälsoskydd EUT C 76, 28.3.2003

N 709/2002 14.3.2003 Stöd för ombyggnad och modernisering av konstbevattning 
(Navarra)

EUT C 91, 16.4.2003

N 69/2003 15.4.2003 Stöd till sammanslutningar inom jordbruket EUT C 123, 24.5.2003

N 65/2003 15.4.2003 Stöd för försäkringar inom jordbruket för matpotatis EUT C 123, 24.5.2003

N 619/2002 15.4.2003 Stöd till sammanslutningar inom jordbruket (Kantabrien) EUT C 123, 24.5.2003

N 564/2002 15.4.2003 Stöd till modernisering av fjäderfäsektorn EUT C 123, 24.5.2003

N 546/2002 15.4.2003 Stöd till sammanslutningar av jordbruksföretag EUT C 123, 24.5.2003

N 119/2003 2.5.2003 Stöd för främjande av jordbruks- och livsmedelsmässor 
(Kanarieöarna)

EUT C 131, 5.6.2003

N 178a/2003 10.6.2003 Stöd till främjande av innovation inom produktion och logistik 
(Katalonien)

EUT C 162, 11.7.2003

N 176/2003 10.6.2003 Stöd till familjeföretag för genomförande av överlåtelseplaner 
(Katalonien)

EUT C 162, 11.7.2003

N 501/2002 10.6.2003 Stöd till enheter för certifiering av jordbruksprodukter EUT C 162, 11.7.2003

N 90/2003 19.6.2003 Stöd för tekniskt stöd inom sektorn för bearbetning 
och saluföring av produkter från jordbruk, skogsbruk och 
livsmedelsindustrin

EUT C 173, 23.7.2003

N 710/2002 25.6.2003 Stöd för att reparera skador på produktionen av aprikoser 
som orsakats av ogynnsamma väderförhållanden i Hellin

EUT C 175, 24.7.2003

N 224/2003 9.7.2003 Stöd för att förbättra bearbetningen och saluföringen av 
jordbruksprodukter inom detaljhandelssektorn (Katalonien)

EUT C 195, 19.8.2003

N 673/2002 9.7.2003 Stöd till frivillig nedläggning av uppfödningsanläggningar 
i känsliga områden (Katalonien)

EUT C 195, 19.8.2003

N 129/2003 23.7.2003 Stöd för kostnader för BSE-tester (Navarra) EUT C 236, 2.10.2003

N 193/2003 4.8.2003 Stöd för att kompensera de skador som den ogynnsamma 
väderleken orsakat på potatisodlingar på Balearerna

EUT C 233, 30.9.2003

N 522/2002 4.8.2003 Stöd till företaget Senoble España SA EUT C 233, 30.9.2003

N 495/2001 4.8.2003 Stöd till företaget Copecinter, SL (Katalonien) EUT C 233, 30.9.2003

N 180/2003 15.9.2003 Stöd till grupper för integrerade behandlingar inom jordbruk 
(Kantabrien)

EUT C 246, 14.10.2003

N 166/2003 15.9.2003 Stöd till modernisering av fågeluppfödning EUT C 246, 14.10.2003

NN 21/2002 17.9.2003 Åtgärder för bekämpning av BSE EUT C 246, 14.10.2003

N 377/2003 10.10.2003 Stöd till förbättring av villkoren för bortskaffande 
av biprodukter, avfall och visst riskmaterial

EUT C 269, 8.11.2003
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Sverige

Förenade kungariket

N 425/2003 17.10.2003 Stöd för att lindra de skador som orsakats av dåliga 
väderförhållanden för jordgubbsodling i Huelva, Cadiz 
och Sevilla

EUT C 272, 13.11.2003

N 686/2002 17.10.2003 Stöd till användning av biobränsle vid torkning av spansk 
peppar (Extremadura)

EUT C 272, 13.11.2003

N 273/2003 20.10.2003 Stöd för att avhjälpa de skador som frosten orsakat inom 
olivproduktionen (Aragonien och Katalonien)

EUT C 277, 18.11.2003

N 225/2003 20.10.2003 Stöd för att avhjälpa de skador som frosten orsakat inom 
olivproduktionen (Aragonien)

EUT C 277, 18.11.2003

N 853/2001 20.10.2003 Stöd för marknadsföring av jordbruksprodukter EUT C 277, 18.11.2003

N 291/2003 31.10.2003 Stöd för förluster till följd av översvämningar (Navarra) EUT C 288, 29.11.2003

N 252/2003 31.10.2003 Stöd till användning av biologiskt nedbrytbar plast inom 
trädgårdsodlingen (Navarra)

EUT C 288, 29.11.2003

N 194/2003 31.10.2003 Stöd för förluster till följd av översvämningar (Navarra) EUT C 288, 29.11.2003

N 278/2003 14.11.2003 Stöd för miljöåtgärder inom jordbruket inom odling av 
utsädespotatis (Navarra)

EUT C 299, 10.12.2003

N 379/2003 26.11.2003 Stöd till bevattningsanläggningar på jordbruksföretag (Murcia) EUT C 315, 24.12.2003

N 251/2003 26.11.2003 Stöd till producenter av gurkor (Andalusien) EUT C 315, 24.12.2003

N 233/2003 26.11.2003 Stöd till företaget ”Garcia Carrión La Mancha SA” EUT C 315, 24.12.2003

N 338/2003 11.12.2003 Stöd till förflyttning av jordbruksbyggnader (Navarra) EUT C 15, 21.1.2004

N 137/2003 11.12.2003 Samhällsekonomiskt stöd (Katalonien) EUT C 15, 21.1.2004

NN 1/2002 11.12.2003 Stöd till uppfödare (BSE) (Navarra) EUT C 15, 21.1.2004

NN 167/2001 11.12.2003 Stöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter 
(Kastilien-León)

EUT C 15, 21.1.2004

N 514/2003 19.12.2003 Stöd för att främja investeringar för teknisk innovation inom 
livsmedelsindustrin (Madrid)

N 399/2002 19.12.2003 Stöd till uppfödare (Kantabrien)

N 4/2002 7.5.2003 Stöd för transport av djurkadaver EUT C 140, 13.6.2002

N 164/2003 23.7.2003 Stöd för TSE- och BSE-tester EUT C 236, 2.10.2003

NN 158/2002 13.2.2003 Utvecklingsprogram för grisköttssektorn i Nordirland EUT C 68, 21.3.2003

N 659/2002 24.2.2003 Nationell plan för bekämpning av skrapie (NSP) och plan 
för bekämpning av skrapie i Nordirland (NISP) Spermabank

EUT C 76, 28.3.2003

N 743/2002 28.3.2003 Nationell plan för bekämpning av skrapie - Program för 
bekämpning av skrapie bland fårhjordar

EUT C 105, 1.5.2003

N 658/2002 23.4.2003 Stödordning för exportfrämjande och reklam för den regionala 
livsmedelssektorn

EUT C 126, 28.5.2003

N 697/2002 13.5.2003 Ordningen för utveckling av köttindustrin (Wales) EUT C 154, 2.7.2003

NN 37/2003 4.6.2003 Stödordning för bearbetning och saluföring (Skottland) EUT C 157, 5.7.2003

NN 36/2003 4.6.2003 Stöd till företagsutveckling inom jordbruket (Skottland) EUT C 157, 5.7.2003

N 611/2002 4.6.2003 Förbättring av den walesiska besättningen – Artificiell 
insemination och spermabank för scrapieresistens

EUT C 157, 5.7.2003

N 716/2002 23.7.2003 Stöd för annonser om köttprodukter av hög kvalitet (Wales) EUT C 236, 2.10.2003

N 91/2003 4.8.2003 Stöd för att främja export av jordbruksprodukter EUT C 233, 30.9.2003

N 339/2002 5.8.2003 Loaghtan Ewe Annual Premium Scheme 2002 (Isle of Man) EUT C 233, 30.9.2003

N 283/2003 20.8.2003 TSE-provtagning av död boskap över 24 månader EUT C 233, 30.9.2003

N 264/2003 1.9.2003 TSE-provtagning av får och getter avsedda som livsmedel EUT C 236, 2.10.2003

N 263/2003 1.9.2003 TSE-provtagning av självdöda får och getter EUT C 236, 2.10.2003

N 693/2002 2.9.2003 Ändring av Farm Waste Grant Scheme 2002 EUT C 236, 2.10.2003

N 338/2002 4.9.2003 Agri-environment scheme 2002 – Isle of Man EUT C 237, 3.10.2003

N 340/2002 8.9.2003 Förvaltningsavtal för utvalda naturskyddsområden (Isle of Man) EUT C 242, 9.10.2003
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1.3 Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten att lämna den information som 
kommissionen begärt

Italien

1.4 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet enligt 88.2 i EG-fördraget avseende hela 
åtgärden eller en del av denna

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

N 800/2002 15.9.2003 Stödordning för nitratkänsliga områden – Skottland EUT C 242, 9.10.2003

N 5/2003 14.11.2003 Stöd för miljöåtgärder inom jordbruket – Pilotprojektet Entry 
Level Scheme

EUT C 299, 10.12.2003

N 475/2002 26.11.2003 Ordningen för krisstöd till mejerisektorn 2002 (Isle of Man) EUT C 315, 24.12.2003

N 70/2003 10.12.2003 Plan för utveckling av köttindustrin (Skottland) EUT C 13, 17.1.2004

N 228/2003 11.12.2003 Företagsforum för rött kött (Red Meat Industry Forum)

N 231/2003 16.12.2003 Stödordning för allmän köttreklam (Skottland)

N 364/2003 19.12.2003 Tillgång till informations- och kommunikationsteknik inom 
jordbruket

NN 114d/1998 9.7.2003 Artikel 13 i regional lag nr 16 av den 31 augusti 1998 (Sicilien)

NN 36/1998 9.7.2003 Artikel 6 och artikel 4 i regional lag nr 27/1/97. Bestämmelser 
avseende snabbare handläggning vid etablering av små företag 
(Sicilien)

NN 70/2001 10.10.2003 Åtgärder till förmån för jordbrukssektorn till följd av 
prisökningarna på drivmedel

NN 139/2002 
(C 6/2003)

21.1.2003 Skatteliknande avgifter CIVDN EUT C 82, 15.4.2003

NN 39/2003 
(C 46/2003)

9.7.2003 Avgifter till förmån för Interbev EUT C 189, 9.8.2003

NN 156/2001 
(C 9/2003)

5.2.2003 Stöd till maskinföreningar (Bayern) EUT C 82, 5.4.2003

NN 32/2001 
(C 60/2003)

1.10.2003 Köp av andelar i vinodlarkooperativ (Rheinland-Pfalz) EUT C 267, 6.11.2003

N 148/2001 
(C 27/2003)

23.4.2003 Akuta åtgärder för att kompensera lantbrukare för de skador 
de drabbats av på grund av lastbilsstrejken (Sicilien)

EUT C 127, 29.5.2003

N 645/2002 
(C 59/2003)

1.10.2003 Nationellt stöd för att motverka krisen inom persikoodlingen 
(Piemonte)

EUT C 266, 5.11.2003

N 625/2001 
(C 75/2003)

10.12.2003 Stöd till kooperativ och företag inom jordbruket – konsolidering 
av stora skulder (Lazio) 

EUT C 15, 21.1.2004

NN 36/1998 16.12.2003 Artikel 6 och artikel 4 i regional lag nr 27/1/97. Bestämmelser 
avseende snabbare handläggning vid etablering av små företag 
(Sicilien)

N 450/2001 10.12.2003 Stöd till växthusodling EUT C 15, 21.1.2004
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1.5 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den gemensamma 
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett slutligt positivt 
beslut

Tyskland

Italien

1.6 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den gemensamma 
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt eller 
delvis negativt beslut

Italien

1.7 Andra beslut som kommissionen har fattat

Danmark

Tyskland

Grekland

Förenade kungariket

C 1/2001 1.10.2003 Garantier till företag inom sektorn för grönsaksbearbetning 
(Thüringen)

C 65a/2001 15.10.2003 Akuta stödåtgärder inom sektorn för citrusodling. Artikel 5 
i regional lag N22/1999 (Sicilien)

EUT L 330, 18.12.2003

C 12a/1995 9.7.2003 Nationell lag 185/92 gällande naturkatastrofer (artikel 3, 4, 5, 6, 
8 och 9): Stöd beviljat till och med 31 december 1999 (Sicilien)

C 31/1995 10.12.2003 Stöd för omställning från traditionellt jordbruk till ekologiskt 
jordbruk (Kampanien)

C 11/1997 16.12.2003 Stöd för extrakostnader för transport av jordbruksprodukter. 
Artiklarna 1, 10, 13, 17 och 19 i regional lag 33/1996 (Sicilien)

C 12b/1995 16.12.2003 Nationell lag 185/92 gällande naturkatastrofer. Artiklarna 3, 4, 
5, 6, 8 och 9 (Sicilien)

N 472/2002 8.4.2003 Permanent tak för fastighetsskatter gällande produktiv mark EUT C 119, 21.5.2003

N 793/2002 14.11.2003 Stöd till destruering av slaktkroppar (Mecklenburg-
Vorpommern)

EUT C 299, 10.12.2003

N 123/2002 21.1.2003 Beviljande av ekonomiskt stöd till jordbrukare vars produktion 
och lager av jordbruksprodukter och foder skadats av svåra 
klimatförhållanden 

EUT C 43, 22.2.2003

N 184/2002 24.7.2003 Nordirlands skrapieplan – Utrotningsprogram EGT C 272, 8.11.2002
KONK. RAPP. 2003



STATLIGT STÖD 275
2. Inom transportsektorn

2.1 Ärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma marknaden utan 
att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget eller artikel 6.5 i 
beslut 2496/96/EKSG

Italien

Frankrike

Spanien

Portugal

Tyskland

N 810/2002 10.12.2003 Incitament för godstransporter på järnväg – Artikel 38 i lag 
nr 166 av den 1 augusti 2002

N 64/2003 1.10.2003 (Trento) – Beviljande av stöd för kombinerade transporter

N 134/2001 26.9.2003 (Regionen Friuli–Venezia Giulia) lagförslag nr 106/1-A – 
Stöd till inrättande av infrastruktur och tjänster inom 
godstransportsektorn för omstrukturering av vägtransporter 
och utveckling av kombinerade transporter

N 19/2003 11.3.2003 Förlängning av ett system med sänkta arbetsgivaravgifter inom 
kustsjöfarten

N 427/2003 16.12.2003 Program för investeringar i utomeuropeiska områden under 
2003 – Flygbolaget Air Austral

EUT C 38, 12.2.2004

N 474/2003 16.12.2003 Program för investeringar i utomeuropeiska områden under 
2003 – Flygbolaget Air Caraïbes

EUT C 38, 12.2.2004

NN 155/03 10.12.2003 Försöksverksamhet med motorväg på räls EUT C 37, 11.2.2004

NN 19/2002 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

N 737/2002 13.5.2003 System för fast skattesats utgående från tonnage för rederier EUT C 38, 12.2.2004

N 623/2002 30.4.2003 Statligt stöd för regelbunden kombinerad godstransport 
som alternativ till renodlade vägtransporter 

EUT C 248, 16.10.2003

N 520/2002 2.4.2003 Stöd till Caraïbes Air Transport (CAT)

N 309/2002 19.3.2003 Luftfartsskydd – Ersättning för kostnader till följd av attentaten 
av den 11 september 2001

N 353/2001 5.3.2003 ADEME:s stödordning inom transportsektorn EUT C 16, 22.1.2004

NN 169/2001 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2004

N 3/2002 19.2.2003 Statligt stöd till kolindustrin

NN 108/2002 19.2.2003 Stöd till kolgruveföretag i den autonoma regionen Kastilien-
Leon

NN 109/2002 19.2.2003 Stöd till kolföretaget Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) för 
externalisering av övertagna sociala kostnader, åren 1999 
och 2001

N 572/2003 5.2.2003 (Vizcaya) – Stöd till sjöfartstransporter

N 626/2002 21.1.2003 Stödordning för privata kolföretag i den autonoma regionen 
Asturien

NN 173/2001 20.8.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

N 222/B/2002 4.2.2003 Stödordning för den tullfria zonen på Madeira under perioden 
2003–2006

NN 135/2003 26.11.2003 Direktiv för minskning av lönebikostnaderna för arbetskraft 
inom den tyska sjötransportsektorn
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Belgien

Förenade kungariket

Nederländerna

Irland

Grekland

Österrike

Sverige

Danmark

Finland

NN 126/2003 1.10.2003 Tyskland – Direktiv om främjande av den tyska sjöfarten 
av den 5 maj 2003 (finansiella bidrag för år 2003). 
Kommissionens beslut av den 1 oktober 2003

NN 125/2002 20.8.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

N 746/2003, 
N 747/2003

7.5.2003 Statligt stöd till kolindustrin för år 2003 och 
omstruktureringsplan

N 428/2002 19.3.2003 Omstruktureringsstöd till företag inom luftfartssektorn

NN 52/2002 20.8.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

N 433/2002 19.3.2003 Positivt beslut (och inledande av förfarande) – Skatteåtgärder 
till förmån för sjötransportsektorn

N 566/2002 19.2.2003 Den flamländska regeringens beslut om stöd till kombinerade 
transporter

EUT C 248, 16.10.2003

N 769/2002 21.1.2003/ 
19.12.2003

Undsättningsstöd till tre enheter av ABX Logistics (F, D, NL)

N 464/2003 16.12.2003 Företagsneutralt inkomststöd (CNRS) EUT C 16, 22.1.2004

NN 123/2002 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

N 814/2002 24.6.2003 Stöd till inledande investeringskostnader till Förenade 
kungarikets kolindustri

EUT C 38, 12.2.2004

N 20/2003 27.5.2003 Stöd avseende avgångsvederlag som uppkommit till följd av 
stängningen av UK Coals anläggning Selby Complex ägt av UK 
Coal

EUT C 38, 12.2.2004

N 588/2002 19.2.2003 Stöd för fjärrtrafik med buss

N 350/2003 26.9.2003 Stöd till persontransporter 

NN 39/2002 14.9.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

NN 47/2003 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

NN 32/2002 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

NN 38/2002 13.5.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

NN 145/2001 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

NN 124/2002 20.8.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn

NN 168/2002 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

NN 171/2002 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003

NN 55/2003 9.7.2003 Försäkringar inom luftfartssektorn EUT C 206, 2.9.2003
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2.2 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet enligt 88.2 i EG-fördraget avseende hela 
åtgärden eller en del av denna

Italien

Frankrike

Spanien

Belgien

Tyskland

2.3 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den gemensamma 
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett slutligt positivt 
beslut eller med ett slutligt villkorat beslut

Italien

Nederländerna

Frankrike

Förenade kungariket

N 134/2001 26.9.2003 (Regionen Friuli–Venezia Giulia) lagförslag nr 106/1-A – ”Stöd 
till inrättande av infrastruktur och tjänster inom 
godstransportsektorn för omstrukturering av vägtransporter 
och utveckling av kombinerade transporter”

NN 122/2000 30.4.2003 SERNAM 2: granskning av omstruktureringsstödet

NN 5/2003 19.2.2003 Stöd beviljat till Gonzalez y Diez S.A. för att täcka 
extraordinära kostnader – Stöd för 2001 och missbruk av 
stöd för 1998 och 2000

EUT L 119, 23.4.2004

NN 62/2003 23.7.2003 Omstrukturering av ABX Logistics

C 20/2003
(ex N 433/2002)

19.3.2003 Positivt beslut och inledande av förfarande – Skatteåtgärder 
till förmån för sjötransportsektorn

C 54/03 
(ex N 194/2002)

13.7.2003 Kompensationsåtgärder efter införandet av en kilometerbaserad 
avgift för tunga fordon på motorvägarna

C 11/2002 
(ex N 382/2001)

9.7.2003 Statligt stöd till förmån för vissa tunga transportfordon 
i samband med trafikomledningen från riksväg 33 vid Lago 
Maggiore till motorväg A26

C 51/2002 
(ex N 840/01)

24.6.2003 Containerteminalen i Alkmaar

C 58/2002 9.7.2003 SNCM – Omstruktureringsstöd

C 3/2003 
(ex NN 42/2002)

21.1.2003 Stöd för undsättning och omstrukturering av företaget Air Lib

C 62/2002 
(ex N 221/2002)

5.2.2003 Stöd för särskilda ändamål till ClydeBoyd inom ramen för den 
brittiska ordningen för fraktanläggningsbidrag ”Freight 
Facilities Grant Scheme” (FFG)
KONK. RAPP. 2003



278  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN
Österrike

Grekland

2.4 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den gemensamma 
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt eller 
delvis negativt beslut

Belgien

Spanien

C 65/2002 
(ex N 262/2002)

30.4.2003 Stöd till förmån för de österrikiska flygbolagen EUT L 222, 5.9.2003

C 39/2003 
(ex NN 119/2002)

27.5.2003 Statligt stöd som Grekland har beviljat Olympic Airways

C 76/2002 
(ex NN 122/2002)

11.12.2002 Fördelar beviljade av regionen Vallonien och Brussels South 
Charleroi Airport till företaget Ryanair i samband med dess 
etablering i Charleroi

C 19/03 
(ex NN 5/2003)

5.11.2003 Stöd beviljat till Gonzalez y Diez S.A. för att täcka 
extraordinära kostnader – Stöd för 2001 och missbruk 
av stöd för 1998 och 2000

EUT C 119, 23.4.2004
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IV  — TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA 
I MEDLEMSSTATERNA

Detta kapitel bygger på material från medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Mer detaljerad
information om dessa myndigheters verksamhet återfinns i de nationella rapporter som de flesta av dem
utarbetar.

A — Ny lagstiftning

Ingen ny lagstiftning har rapporterats från Danmark, Grekland, Italien eller Österrike. Under 2003
infördes ny lagstiftning i följande medlemsstater:

Belgien

Belgien håller på att utarbeta en kunglig förordning om ändring av lagen om skydd av den ekonomiska
konkurrensen.

Syftet med den kungliga förordningen är att åtgärda bristande överensstämmelse mellan lagen om skydd
av den ekonomiska konkurrensen och förordning (EG) nr 1/2003.

Ett annat syfte med den kungliga förordningen är att utse de tre organ på konkurrensområdet (Conseil de
la concurrence (konkurrensrådet), Corps des rapporteurs, Service de la Concurrence) som skall fungera
som konkurrensmyndighet i den mening som avses i artikel 35 och att ge vart och ett av organen
befogenhet att tillämpa förordningen.

Den kungliga förordningen förväntas träda i kraft den 1 maj 2004.

Finland

Finlands handels- och industriministerium sände i september 2003 ut ett regeringsförslag till ändring av
lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) på en bred remissrunda. De planerade ändringarna av den
nationella konkurrenslagstiftningen är till stor del en följd av moderniseringen av hur EU:s
konkurrensregler tillämpas. I regeringsförslaget, som fortfarande är i utkastform och som skall träda i
kraft den 1 maj 2004, föreslås en långtgående innehållslig harmonisering av förbudsbestämmelserna med
EU-fördragets konkurrensregler.

Moderniseringen kommer att medföra att konkurrensbegränsningslagens nuvarande förbudsregler ersätts
med nya sådana som bearbetats i enlighet med artiklarna 81 och 82. Tanken är att dessa regler även skall
tillämpas i situationer där konkurrensbegränsningarna inte inverkar på handeln mellan medlemsstaterna.
Syftet med förslaget är att se till att företagen har enhetliga konkurrensregler oavsett om det ofta oklara
handelskriteriet är uppfyllt. 

Den innehållsmässigt största förändringen gäller behandlingen av vertikala arrangemang.
Utgångspunkten för utvärderingen av vertikala konkurrensbegränsningar har i Finland hittills varit den
s.k. missbruksprincipen. Enligt denna är vertikala begränsningar i huvudsak tillåtna, såvida de inte
inverkar skadligt på konkurrensen. I den nuvarande lagen om konkurrensbegränsningar är prisöverens-
kommelser den enda uttryckligen förbjudna typen av vertikala konkurrensbegränsningar. Detta fastslås i
4 § i lagen om konkurrensbegränsningar, som innehåller ett förbud mot fastställande av både maximi-
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och minimipriser. I detta hänseende har den finländska lagstiftningen varit strängare än EG-rätten: I EG
har det varit tillåtet att fastställa maximipriser, såvida det i praktiken inte leder till en fast prisnivå. Andra
vertikala konkurrensbegränsningar har i Finland bedömts med utgångspunkt i konkurrensbegräns-
ningslagens 9 §. Enligt denna paragraf kan en konkurrensbegränsning, som inte är förbjuden enligt
konkurrensbegränsningslagens övriga bestämmelser, anses ha skadliga verkningar om den på ett sätt som
är oacceptabelt för en sund och fungerande konkurrens hämmar eller är ägnad att hämma effektiviteten
inom näringslivet, eller om den hindrar eller försvårar någon annans näringsutövning. Trots att de
teoretiska utgångspunkterna är olika är skillnaderna i den praktiska lagskipningen inte så stora: Det
tillvägagångssätt som den senaste tiden tillämpats i EG-rätten har närmat sig missbruksprincipen bl.a.
sedan de nya gruppundantagsförordningarna börjat gälla.

Ändringarna av reglerna för horisontella begränsningar är innehållsmässigt mindre. Även om de
nuvarande reglerna i konkurrensbegränsningslagen bearbetats på annat sätt än artikel 81 i EG-fördraget
har bestämmelserna hittills i relativt stor utsträckning redan tolkats på ett enhetligt sätt. I den gällande
konkurrensbegränsningslagen förbjuds uttryckligen tre typer av horisontella konkurrensbegränsningar:
1) anbudskarteller, 2) priskarteller och 3) begränsningar av produktionen eller en uppdelning av
marknaderna. Andra horisontala konkurrensbegränsningar har bedömts mot bakgrund av den ovan
beskrivna 9 §.

Listan över olika typer av missbruk av dominerande marknadsställning i 7 § skiljer sig i någon mån från
innehållet i artikel 82. I praktiken tolkas dock de nationella normerna i relativt stor utsträckning i
överensstämmelse med artikel 82. Den viktigaste förändringen som rör missbruk av dominerande
marknadsställning är att begreppet dominerande marknadsställning utsträcks till att också omfatta s.k.
kollektiv dominerande marknadsställning. Syftet med denna förändring är även att tillnärma den finska
lagstiftningen till artikel 82.

Förutom att de uttryckliga förbudsreglerna harmoniseras till de bearbetade EG-reglerna slopas 9 § efter
ändringen av lagen om konkurrensbegränsningar. Man har gjort bedömningen att detta slag av breda
generalklausuler skulle skapa problem och osäkerhet i den nya rättsliga ram som grundar sig på
förbudsprincipen. Detta innebär att den ändamålsenlighetsbaserade prövningen krymper vid
konkurrensverkets beslutfattande. Övergången till förbudsprincipen och accentueringen av laglighets-
prövningen talar för sin del för att behörigheten att fälla avgöranden som första instans skall överföras på
konkurrensverket. 

I fråga om konkurrenseffekterna föreslås i utkastet till regeringens förslag att man övergår till en
bedömning av deras betydelse som motsvarar EG:s rättspraxis. Förbjudna blir då endast sådant som
”märkbart” hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Vad som menas med begränsningar av
mindre betydelse skall förtydligas i konkurrensverkets riktlinjer, som kommer att bygga på ett
meddelande från kommissionen.

Samtidigt föreslås att den bestämmelse i konkurrensbegränsningslagen som motsvarar de nuvarande
reglerna om stöd av mindre betydelse skall bevaras, så att konkurrensverket inte behöver ingripa mot en
konkurrensbegränsning om konkurrensen på de berörda marknaderna i sin helhet kan anses fungera.
Konkurrensverket kan komma till ett sådant slutresultat även i fall som inte ingår bland EG:s kriterier om
stöd av mindre betydelse. Det kan bl.a. röra sig om fall där ett agerandet som strider mot förbudet redan
har övergivits eller där det inte skulle ha någon betydelse för att säkra konkurrensen om ärendet utreds
eller på grund av att överträdelsen måste fördömas på principiella grunder.

När det gäller tillsynen av företagsförvärv avser de föreslagna förändringarna anmälningsskyldigheten.
Enligt den nu gällande paragrafen måste en anmälan göras till Finland av flera sådana företagskoncen-
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trationer, som är föremål för granskning i andra EU-stater och vars konkurrenseffekter närmast gäller
andra marknader än den finländska. Kriteriet om bedrivande av affärsverksamhet i Finland enligt den
nuvarande lagen föreslås bli ersatt med en nedre gräns för den sammanräknade omsättning som två av
parterna i ett företagsförvärv uppnår i Finland. Vidare har det föreslagits att den s.k. tvåårsregeln skall
slopas eftersom den föranlett undersökningar från konkurrensverkets sida endast i fall av mindre
betydelse för en fungerande konkurrens.

Frankrike

Frankrike håller på att utarbeta två förslag till ändring av handelslagen inom ramen för ett projekt för
förenkling av ett antal civilrättsliga bestämmelser. De båda förslagen förväntas antas under 2004
tillsammans med hela förenklingspaketet.

Det första förslaget bygger på ett meddelande från kommissionen och innebär att man för stöd som
bedöms av konkurrensrådet (Conseil de la concurrence) inför ett tröskelvärde för stöd av mindre
betydelse som beräknas på grundval av stödmottagarens marknadsandel. I de fall då tröskeln inte
överskrids kan konkurrensrådet avsluta ärendet utan att behöva fatta ett motiverat beslut. Detta gör det
möjligt för konkurrensrådet att koncentrera verksamheten på allvarligare fall. Möjligheten att avsluta ett
ärende utan ett motiverat beslut kan emellertid inte användas i ärenden där det, även om marknads-
andelarna är små, inte kan uteslutas att konkurrensen kan komma att påverkas avsevärt. Detta gäller
exempelvis när de aktuella avtalen eller förfarandena innehåller vissa former av konkurrensbe-
gränsningar, som prisöverenskommelser och absolut områdesskydd. Bestämmelsen avser emellertid bara
själva samverkansförfarandena och inte enskilda företags brott mot bestämmelserna. Vidare avser
bestämmelsen inte otillåten samverkan inom offentlig upphandling, då sådan samverkan både skadar
konkurrensen och allmänhetens förtroende för den offentliga sektorn och för hur offentliga medel
hanteras.

Det andra förslaget bygger på kassationsdomstolens rättspraxis i ärenden där konkurrensrådets beslut
överklagas till kassationsdomstolen. Syftet är att ge ekonomiministeriet en villkorslös möjlighet att väcka
talan vid kassationsdomstolen. Härigenom görs de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av
konkurrensreglerna delaktiga i arbetet ända till den sista instansen. 

Vidare inleddes under första halvåret 2003 det arbete och samarbete som krävs för utarbetandet av
förslaget om anpassning av handelslagen i förhållande till förordning (EG) nr 1/2003. De bestämmelser
som är i kraft för närvarande har sedan 1992 gjort det möjligt att tillämpa artiklarna 81 och 82. Den lag
om de nya förordningarna på ekonomiområdet som trädde i kraft 2001 innebar att man till viss del kunde
föregripa åtgärderna för att modernisera gemenskapens antitrustlagstiftning. Den lag om bemyndigande
som antogs av parlamentet den 5 mars 2004 gör det möjligt för regeringen att fullborda moderniseringen
på nationell nivå genom att man antar de procedurregler som krävs för en fullständig tillämpning av
förordning (EG) nr 1/2003.

Tyskland

Förbundsregeringen planerar att ändra lagen mot konkurrensbegränsning (GWB) för att anpassa tysk
lagstiftning till EG-rätten – i all synnerhet förordning (EG) nr 1/2003 – och offentliggjorde därför ett
utkast i december 2003. De ändrade lagarna skall antas under loppet av 2004.

Meningen är att också i tysk lagstiftning ersätta det nuvarande anmälnings- och godkännandesystemet för
konkurrensbegränsande avtal med ett system som bygger på rättsligt grundade undantag och en
tillämpning av EU:s lagstiftning parallellt med den tyska lagstiftningen. För att återställa långtgående
KONK. RAPP. 2003



282  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN
enhet i konkurrensrätten omfattar ändringen även horisontella och vertikala avtal som inte har någon
internationell påverkan. Endast i några få undantagsfall skall specialregler bibehållas i den tyska
konkurrensrätten. Vad gäller kontrollen av missbruk i form av unilateralt konkurrenshämmande beteende
bibehålls några beprövade bestämmelser i den tyska lagstiftningen, som inte har någon motsvarighet i
artikel 82 i EG-fördraget. Vidare skall den federala kartellmyndigheten och delstaternas kartellmyn-
digheter få vidgade handlingsinstrument, som ansluter sig till förebilden i EG-rätten. Dessutom förbättras
möjligheterna till civilrättsliga sanktionerna vid brott mot kartellagstiftningen. I fråga om kontrollen av
koncentrationer planeras ändringar av utformningen av de interimistiska åtgärderna vid klagomål från
tredje part mot företagskoncentrationer, som fått ett godkännande, och dessutom skall sammanslagningar
av pressföretag under vissa betingelser förenklas.

Irland

I april 2002 antogs 2002 års konkurrenslag (Competition Act, 2002) för att konsolidera och modernisera
befintlig konkurrens- och koncentrationslagstiftning. Den ersätter Mergers, Take-overs and Monopolies
(Control) Act, 1978, ändrad genom Competition Act, 1991, och Competition (Amendment) Act, 1996.
Därigenom införs också betydande förändringar i Irlands konkurrens- och koncentrationlagstiftning. I
den nya lagen beaktas den föreslagna moderniseringen av EU:s konkurrenslag. Delarna 1, 2, 4 och 5 i
lagen trädde i kraft den 1 juli 2002 och en redogörelse för dem lämnades i den XXXII:a rapporten om
konkurrenspolitiken. Del 3 i lagen, som rör koncentrationer och förvärv, trädde i kraft den 1 januari 2003.

Med stöd i del 3 i 2002 års konkurrenslag tog konkurrensmyndigheten, med början den 1 januari 2003,
över ansvaret för koncentrationskontrollen från ministeriet för näringslivsfrågor, handel och
sysselsättning. Koncentrationer av en viss minimiomfattning, där minst två av de inblandade företagen är
verksamma på Irland, skall anmälas till myndigheten. Mindre koncentrationer, eller fall där endast ett av
de inblandade företagen är verksamma på Irland kan anmälas. Alla koncentrationer inom
mediebranschen måste emellertid anmälas. Anmälan sker i två steg och koncentrationer kan antingen
godkännas i steg 1 eller underkastas en mer detaljerad undersökning i steg 2. Myndigheten kan besluta att
koncentrationen eller förvärvet får genomföras, att de inte får genomföras eller att de får genomföras på
vissa villkor. Enligt lagen skall varje berörd part anmäla den föreslagna koncentrationer inom en månad.
Myndigheten har trettio dagar på sig att godkänna koncentrationen i steg 1. Ett beslut i steg 2 skall fattas
inom fyra månader från dagen för anmälan och offentliggöras senast en månad därefter.

Enligt lagen skall myndigheten uteslutande följa konkurrenskriterier när den godkänner eller förkastar
koncentrationer. Prövostenen är huruvida resultatet av koncentrationen eller förvärvet på ett avgörande
sätt kommer att minska konkurrensen på marknaden för varor eller tjänster i landet. Det nya systemet
erbjuder mer öppenhet och insyn. Alla anmälningar skall offentliggöras och myndigheten skall beakta
bidrag som berörda parter eller någon annan part lämnar in, i skriftlig eller muntlig form. Enligt lagen
skall mediekoncentrationer behandlas separat. Detta är inte ovanligt. Mot bakgrund av medias viktiga roll
i skyddet av demokratin, har många länder särbestämmelser för att skydda mångfalden och
formrikedomen. Mediemångfalden är dessutom ett av de kriterier som en medlemsstat kan åberopa för
att skydda sina ”legitima intressen” enligt artikel 21.3 i EU:s koncentrationsförordning. När myndigheten
erhåller en anmälan om en koncentration som betraktas som en mediekoncentration, skall den informera
berörda parter och ställa en kopia av anmälan till ministeriet. Därifrån kan sedan myndigheten få
uppdraget att genomföra en undersökning i steg 2. Ministeriet kan också häva myndighetens
godkännande med eller utan angivande av särskilda villkor. Om myndigheten underkänner en mediekon-
centration, kan ministeriet med andra ord inte godkänna den, men godkänner myndigheten en
koncentration, med eller utan angivande av särskilda villkor, kan ministeriet underkänna den eller kräva
andra eller strängare villkor.
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Luxemburg

Ekonomiministeriet förelade den 31 oktober 2003 deputeradekammaren ett förslag till konkurrenslag.
Syftet med förslaget är att skapa en ny konkurrenslag och ett oberoende konkurrensråd, vars uppgift skall
vara att tillämpa den nya lagen samt artiklarna 81 och 82 i fördraget. Den nya lagen kommer att bygga på
artiklarna 81 och 82 i fördraget och rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. 

Lagförslaget är ute på remiss hos branschförbunden och Conseil d’Etat. 

I lagförslaget föreskrivs att det oberoende konkurrensrådet skall fastställa administrativa böter och
förslaget innehåller också regler för nedsättning av eller befrielse från böter. 

Det oberoende konkurrensrådet kommer att ingå i det nätverk av konkurrensmyndigheter som inrättas
genom den nya förordningen om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Nederländerna

I oktober 2003 godkände parlamentet en lag om ändring av konkurrenslagen och vissa andra lagar för att
därigenom införliva förordning (EG) nr 1/2003 i den nationella lagstiftningen. Genom lagen utses den
nederländska konkurrensmyndigheten till nationellt behörig myndighet i den mening som avses i
förordning (EG) nr 1/2003. Dessutom omfattar lagen förfaranderegler för hur den nationellt behöriga
myndigheten skall bistå kommissionen, t.ex. vad gäller att utse tjänstemän med uppgift att bistå
kommissionen och regler om husrannsakan. Dessutom omfattar lagen regler om den nederländska
konkurrensmyndighetens eller kommissionens medverkan i rätten samt om domares rätt att hos
kommissionen begära upplysningar eller råd.

Portugal

År 2003 kännetecknades av två viktiga händelser inom det rättsliga området med stor genomslagskraft på
det konkurrenspolitiska området: godkännandet av lagdekret nr 10/2003 om inrättande av konkurrens-
myndigheten och offentliggörandet av lag nr 18/2003 om godkännande av de nya konkurrensrättsliga
bestämmelserna.

Inrättande av konkurrensmyndigheten

Genom lagdekret 10/2003 av den 18 januari inrättades en konkurrensmyndighet och dess stadgar
godkändes som ett första steg i den reform som gjorts av konkurrenslagstiftningen i Portugal. Genom
stadgarna gavs myndigheten en oberoende ställning som är förenlig med lagen och republikens
konstitution, och de bidrar på så sätt till att slå vakt om myndighetens fullständiga integrering i
gemenskapssystemet och det internationella systemet med tillsynsmyndigheter.

Myndighetens uppgift är att säkerställa tillämpning av konkurrensreglerna i Portugal med iakttagande av
principerna om marknadsekonomi och fri konkurrens inom alla sektorer av näringslivet. Myndigheten
har fått behörighet såväl för att utreda och vidta åtgärder mot konkurrensbegränsande metoder och för
bevisupptagning i sådana ärenden som för att godkänna företagskoncentrationer som omfattas av
förhandsanmälan. Detta skall dock inte påverka den önskvärda och nödvändiga frunktionen hos de
respektive sektoriella tillsynsmyndigheterna i fråga om de sektorer som omfattas av sektoriell reglering.
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Alla beslut inom konkurrensområdet kan överklagas vid handelsrätten i Lissabon, oberoende av om de
har meddelats i överträdelseförfaranden eller i administrativa förfaranden, och därigenom undviker man
att beslut i ärenden av samma natur bedöms än av allmänna domstolar än av förvaltningsdomstolar. 

I fråga om förfarandet med förhandskontroll av koncentrationer ges de anmälande parterna, i likhet med i
det tyska systemet, en möjlighet att till den minister som ansvarar för det berörda ekonomiska området
inkomma med ett extraordinärt överklagande av myndighetens beslut om förbud mot företagskoncen-
trationer.

Ny konkurrenslag

Den 11 juni i år, mindre än tre månader efter det att konkurrensmyndigheten hade påbörjat sin
verksamhet, offentliggjordes lag nr 18/2003 som utgör den nya ramlagen för försvar och främjande av
konkurrens i Portugal.

I fråga om det allmänna tillämpningsområdet för konkurrensbestämmelserna bör det framhållas att den
nya konkurrensmyndighetens uppgifter har utvidgats till att även omfatta kontroll av företagskoncen-
trationer inom bank- och försäkringssektorerna.

I fråga om samordnade förfaranden införs i lag 18/2003 som rekvisit för förbud att sådan praxis leder till
en väsentlig påverkan på konkurrensen, och därmed införlivas EG-domstolens tolkning av artikel 81 i
EG-fördraget med lagtexten. I samband med samordnade förfaranden bör det även framhållas att lagen
innehåller ett automatiskt godkännande av avtal mellan företag som, även om de inte påverkar handeln
mellan medlemsstaterna, uppfyller de återstående kraven för tillämpning av gemenskapsförordningarna
om gruppundantag.

När det gäller missbruk av dominerande ställning införs genom den nya lagen en regel som uttryckligen
betecknar vägran att mot rimlig ersättning ge tillgång till ett nät eller annan viktig infrastruktur som
missbruk av dominerande ställning om villkoren i lagen är uppfyllda.

I fråga om missbruk av ekonomiskt beroende fastställs i lag nr 18/2003 uttryckligen att detta bara utgör
konkurrensbegränsande beteende om det påverkar en fungerande gemensam marknad eller
konkurrensens struktur. I lagen förklaras även begreppet ”brist på likvärdigt alternativ” som det
grundläggande elementet för att fastställa förekomsten av en ekonomisk beroendesituation.

När det gäller samtliga de nämnda konkurrensbegränsande förfarandena ändrades också respektive
påföljdsskala avsevärt i och med att lag nr 18/2003 trädde i kraft. Till följd av det nya regelverket
beräknas bötesbeloppet för överträdelse av bestämmelserna i regelverket i procent av de berörda
företagens årsomsättning och dessutom föreskrivs en möjlighet att ålägga viten.

Även för förhandskontroll av företagskoncentrationr fastställs i de nya bestämmelserna kriterier som är
kopplade till marknadsandelar och omsättning för skyldigheten till förhandsanmälan.

När det gäller statligt stöd gjorde inrättandet av konkurrensmyndigheten som oberoende enhet det möjligt
att införa ett kontrollsystem, som myndigheten skall ansvara för, och den skall ha till uppgift att utfärda
rekommendationer som den finner nödvändiga för att avlägsna sådant stöds negativa effekter på
konkurrensen.

I lag nr 18/2003 av den 11 juni anges de formella villkoren för konkurrensmyndighetens tillämpning av
gemenskapens konkurrensregler. Enligt denna lag skall dess bestämmelser i fråga om överträdelser av de
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nationella konkurrensreglerna med tillämpliga ändringar också gälla vid förfaranden avseende
överträdelse av artiklarna 81 och 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Vidare görs, när det gäller handläggning av överträdelseförfaranden avseende konkurrensbegränsande
förfaranden, en klar åtskillnad mellan utredningsperioden och den efterföljande kontradiktoriska
perioden genom att i detta syfte separera undersökningsfasen från beredningsfasen, vilket gör det
möjligt att klargöra de tillfrågade och svarande parternas rättigheter och skyldigheter i processens
olika faser.

Handläggningen av förhandskontroller av koncentrationstransaktioner ändrades också genom att denna
delades upp i två faser, vilket avsevärt förkortar tidsfristerna för beslut. Den första fasen på 30 dagar
avser en preliminär bedömning av koncentrationen och under denna fas kommer det att fattas beslut om
ett betydande antal transaktioner. Under den andra fasen på högst 90 dagar, rättsligt benämnd ”fördjupad
utredning”, behandlas endast de transaktioner vilka, enligt den preliminära bedömningen under den
första fasen, har framstått som ägnade att skapa eller förstärka en dominerande ställning som kan
begränsa konkurrensen.

Slutligen, och fortfarande i formellt avseende, skall det framhållas att den nya lagen innehåller
bestämmelser som särskilt avser villkoren för kontakter mellan konkurrensmyndigheten och tillsynsmyn-
digheterna inom de olika sektorerna när det gäller genomförande av konkurrenspolitiken i de reglerade
sektorerna.

Spanien

De viktigaste lagstiftningsåtgärderna på konkurrenspolitikens område under 2003 var följande:

1. Kungligt lagdekret 2/2003 av den 25 april om åtgärder för ekonomisk reform (senare omvandlat till
lag 36/2003 av den 11 november om åtgärder för ekonomisk reform – Boletín Oficial del Estado (BOE),
nr 271 av den 12 november).

En ändring görs av artikel 16.3 i konkurrenslagen 16/1989 av den 17 juli, (Ley de Defensa de la
Competencia, nedan ”konkurrenslagen”), så att rapporterna om företagskoncentrationer från konkurrens-
domstolen (Tribunal de Defensa de la Competencia, nedan ”TDC”) skall offentliggöras omedelbart efter
det att de mottagits av ekonomiministern som i sin tur skall lägga fram dem för regeringen, vilket innebär
att offentliggörandet sker snabbare än enligt det tidigare systemet då en rapport inte blev offentlig förrän
efter det att ett konseljbeslut meddelats om transaktionen. Ändringen, som ytterligare ökar
konkurrenslagens betydelse, bidrar även till ökad öppenhet och rättslig förutsebarhet inom systemet.

2. Ley Orgánica (konstitutionskompletterande lag) 8/2003 av den 9 juli för reformen av konkursför-
farandet om ändring av Ley Orgánica 6/1985 av den 1 juli om rättsväsendet.

Juzgados de lo Mercantil (specialiserade handelsdomstolar som nyligen bildats och som kommer att
börja sin verksamhet i september 2004) tilldelas behörigheten i civilmål för förfaranden med tillämpning
av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget med genomförandebestämmelser (artikel 86 ter i Ley Orgánica
6/1985 av den 1 juli om rättsväsendet).
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3. Lag 62/2003 av den 30 december om skattemässiga, administrativa och sociala åtgärder –
artikel 95–96 och slutbestämmelse 19 (BOE nr 313, 31.12.2003).

3.1 Ändringar till följd av de nya ramar som införs genom rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den
16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Ändringar har gjorts såväl av konkurrenslagen som av lag 1/2002. Dessa kommer att träda i kraft den
1 maj 2004 och syftar till att anpassa de båda lagarna till de nya gemenskapsramarna.

• Ändring av konkurrenslagen.

Upphävande av artikel 10.5 i konkurrenslagen, enligt vilken inga böter skulle åläggas för överträdelse av
artikel 1 i konkurrenslagen, om en korrigerad anmälan har överlämnats till kommissionen i enlighet med
förordning nr 17/1962. Ändringen är en följd av att sådana korrigerade anmälningar har avskaffats
genom den nya förordning (EG) nr 1/2003 som ersätter den tidigare förordning nr 17/1962.

Ändring av artikel 25 c som möjliggör tillämpning av hela artikel 81 i EG-fördraget i stället för endast
artikel 81.1. Dessutom korrigeras numreringen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget som tidigare hade
angetts i konkurrenslagen med de äldre artikelnumren (artikel 85 resp. 86).

Införande av en enda tilläggsbestämmelse, enligt vilken det fastställs en skyldighet för domstolarna att
vid tillämpning av artikel 15 i förordning (EG) nr 1/2003 till konkurrensmyndigheten (Servicio de
Defensa de la Competencia, nedan ”SDC”) översända kopior av domar som meddelats i civilmål med
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och som avses i artikel 86 ter i Ley Orgánica 6/1985
av den 1 juli om rättsväsendet.

• Ändring av lag 1/2002.

Artikel 1.5 d i lag 1/2002 har ändrats genom artikel 96 i lag 62/2003 av den 30 december om
skattemässiga, administrativa och sociala åtgärder. Även denna ändring grundas på förordning (EG)
nr 1/2003 och på den nämnda följdändringen av artikel 25 c i konkurrenslagen som gör det möjligt för de
offentliga myndigheterna att tillämpa hela artikel 81 i EG-fördraget.

3.2 Andra ändringar

Ändringar har gjorts av artikel 33 i konkurrenslagen, som avser SDC:s utrednings- och inspektions-
funktioner. Dels införs i punkt 2 möjligheten att tjänstemännen under en inspektion som gäller
konkurrensbegränsande förfaranden kan få till handlingar, oavsett i vilken form de föreligger, vilket är en
anpassning av konkurrenslagen till de praktiska förhållandena sedan införandet av ny informationsteknik.
Dels ändras den sanktion som SDC:s direktör kan ålägga för hindrande av inspektionsarbetet, så att det
inte längre som i den tidigare skrivningen fastställs ett maximalt bötesbelopp, utan att taket för böterna
står i förhållande till omsättningen i det företag som sanktionen gäller (böter på upp till en procent av
omsättningen under det omedelbart föregående räkenskapsåret), vilket bidrar till att i linje med
gemenskapsreglerna öka sanktionernas avskräckande karaktär.

4. Kungligt dekret 378/2003 av den 28 mars om tillämpningen av lag 16/1989 av den 17 juli om skydd
av konkurrensen i fråga om gruppundantag, enskilda undantag och konkurrensregister (ersätter kungligt
dekret 157/1992 av den 21 februari).
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Slutligen antogs under 2003 också kungligt dekret 378/2003 av den 28 mars om tillämpningen av lag
16/1989 av den 17 juli om skydd av konkurrensen i fråga om gruppundantag, enskilda undantag och
konkurrensregister. Detta kungliga dekret utarbetades i syfte att anpassa vårt nationella regelverk till
ändringarna i gemenskapsreglerna om gruppundantag, till ändringar i nationell lagstiftning under de
senaste åren och på områden där det krävdes en modernisering genom införande av tekniska aspekter
som erfarenheterna visat på nödvändigheten av.

Det kungliga dekretet består av 24 artiklar, indelade i fyra kapitel.

I kapitel I om gruppundantag behandlas det samlade godkännande som föreskrivs i artikel 5 i
konkurrenslagen för vissa kategorier av avtal, beslut, rekommendationer och förfaranden mellan företag
som uppfyller ett antal villkor som gäller gynnsam inverkan på landets ekonomi och konsumenternas
intressen. Bland annat införlivas för ekonomisk och juridisk harmonisering med den spanska
lagstiftningen de kategorier av avtal som redan omfattas av undantag i EG-rätten till följd av de nya EG-
förordningarna.

I kapitel II ges föreskrifter för förfarandet för beviljande av enskilda undantag i enlighet med artikel 4 i
konkurrenslagen som ger TDC möjlighet att på begäran av en part godkänna specifika enskilda avtal när
dessa framstår som gynnsamma för såväl landets ekonomi som konsumenterna.

Kapitel III innehåller föreskrifter för konkurrensregistret över de enskilda avtal som TDC godkänner eller
förbjuder och de slutliga besluten om företagskoncentrationer.

Kapitel IV innehåller slutligen bestämmelser om överklaganden. Dess sista avsnitt innehåller en tilläggs-
bestämmelse om hänskjutanden till konkurrensmyndigheterna i de självstyrande provinserna, en
övergångsbestämmelse om ordningen för redan gällande avtal, en undantagsklausul till det kungliga
dekretet 157/1992 och två slutbestämmelser om tillämpningen och ikraftträdandet av rättsakten.

De ändringar som införts gäller särskilt följande:

När det gäller gruppundantag införlivas de nya gemenskapsförordningarna (vertikala avtal, distribution
av motorfordon, specialisering, FoU och försäkringar) med den nationella lagstiftningen.

När det gäller enskilda undantag införlivas utvecklingen av reglerna om ändringar av bestämmelser om
meddelande av undantag och domstolsförfarandet förenklas genom att den kasuistiska prägeln hos de
tidigare bestämmelserna avskaffas.

Vad gäller registret ändras avsnittet om företagskoncentrationer i enlighet med ändringarna av
lagstiftningen och de nya föreskrifterna om företagskoncentrationer.

I fråga om överklaganden anpassas ordningen till ändringarna i lagstiftningen och de nya
bestämmelserna om överklagande av administrativa beslut.

Sverige

Några ändringar i konkurrenslagen gjordes inte under 2003.

Ett svenskt gruppundantag för vertikala avtal inom motorfordonssektorn trädde i kraft den 1 januari och
den 1 augusti trädde ett svenskt gruppundantag för avtal inom försäkringssektorn i kraft. De svenska
gruppundantagen motsvarar de av Europeiska kommissionen antagna gruppundantagen.
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Utredningen ”Reformerad konkurrensövervakning – Konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpnings-
förordning” lämnade ett delbetänkande (SOU 2003:73) i juli 2003. Utredningen föreslår bland annat att
möjligheten för företag att ansöka om icke-ingripandebesked hos Konkurrensverket avskaffas, att
anmälan om individuella undantag ersätts av en direkt tillämplig undantagsregel och att de svenska
gruppundantagen försvinner. Det innebär att företagen i fortsättningen själva skall bedöma om deras
avtal och förfaranden är förenliga med konkurrensreglerna. I början av 2004 kommer utredningen med
sitt slutbetänkande.

Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft den 25 juli och ersatte telelagen och lagen om
radiokommunikation. Den nya lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Post- och telestyrelsen
(PTS) är ansvarig myndighet. För att säkerställa att konkurrensrättsliga principer tillämpas på ett korrekt
sätt skall PTS samråda med Konkurrensverket och inhämta ett skriftligt yttrande från verket när det gäller
marknadsanalyser och identifiering av aktörer med betydande marknadsinflytande.

I sitt betänkande (SOU 2003:48) i april föreslog Transparensutredningen ny lagstiftning för att införliva
Europeiska kommissionens direktiv om insyn i offentliga företag med mera, det så kallade transparens-
direktivet. Konkurrensverket föreslås få en tillsynsroll.

Storbritannien

2002 års bolagslag som beskrevs i fjolårets rapport trädde stegvis i kraft mellan april och juni 2003.

B — De nationella myndigheternas tillämpning av gemenskapens 
konkurrensregler (115)

Konkurrensmyndigheterna i Belgien, Grekland, Irland, Sverige och Storbritannien har inte rapporterat
någon tillämpning av artiklarna 81.1 och 82 i EG-fördraget under 2003.

Konkurrensmyndigheterna i följande medlemsstater har rapporterat om tillämpning av artiklarna 81.1
och 82 i EG-fördraget under 2003:

Österrike

Sammanslutningar, icke-bindande rekommendationer

I enlighet med tillämpliga beslut av Europeiska kommissionen prövade de federala konkurrensmyn-
digheterna 73 icke-bindande rekommendationer från sammanslutningar (unverbindliche Verbandsemp-
fehlungen) som lämnats av olika företagssammanslutningar inom Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
och som adresserats till ett flertal medlemmar.

I fler än 25 förhandlingsrundor med företrädare för WKÖ har man lyckats se till att de flesta företagssam-
manslutningarna anpassat sina icke-bindande rekommendationer till österrikisk och europeisk rätt. I de
fall företagssammanslutningarna inte följde förslagen från de federala konkurrensmyndigheterna har
ärendet gått till kartelldomstolen. De federala konkurrensmyndigheternas yrkanden beträffande det

¥115∂ I detta avsnitt tas också de domar upp som fällts av de domstolar som har i uppgift att besluta om lagligheten i de
nationella konkurrensmyndigheternas beslut.
KONK. RAPP. 2003



TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 289
federala fotografförbundets icke-bindande rekommendationer för ”bildhonorar” avvisades dock av
kartelldomstolen. De federala konkurrensmyndigheterna överklagade detta beslut till högsta domstolen,
vars utslag ännu inte har kommit.

De federala konkurrensmyndigheterna har dessutom ingående utrett byggmästarnas icke-bindande
rekommendationer. Även arkitekternas priser skall i detta sammanhang undersökas. Eftersom de
sistnämnda dock räknas till gruppen fria yrken är bestämmelserna i kartellagen inte tillämpliga här. I den
nyligen publicerade studien ”Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different
Member States”, som tagits fram av IHS på uppdrag av kommissionens generaldirektorat för konkurrens
(GD Konkurrens), framgick att Österrike är det land som på detta område har de mest omfattande
regleringarna. Kommissionen och de federala konkurrensmyndigheterna kommer tillsammans att arbeta
vidare på att förstärka konkurrensen inom dessa yrken.

Distribution av bilar

Den 30 september 2003 löpte övergångsperioden ut för förordning (EG) nr 1400/2002 (”gruppundantags-
förordningen för motorfordon”). Tillverkaren/importören har i enlighet med § 30b i kartellagen förelagt
kartelldomstolen sina standardavtal.

De federala konkurrensmyndigheternas granskning av de viktigaste punkterna i dessa avtal med ledning
av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1400/2002 är i stort sett avslutad. De flesta av de undersökta
avtalen innehöll enstaka bestämmelser som inte alls eller i otillräcklig omfattning beaktade konkurrens-
reglerna. Särskilt berörda frågor var försäljning av flera märken, lokaliseringsregler liksom användning
av reservdelar från andra leverantörer.

I dessa fall gjorde de berörda företagen praktiskt taget genomgående ändringar och/eller förtydliganden.
De federala konkurrensmyndigheterna kommer i framtiden särskilt att bevaka de praktiska effekterna av
dessa avtal och ingripa vid brott mot förordning (EG) nr 1400/2002.

Danmark

Konkurrensrådet har direkt tillämpat EU:s konkurrensbestämmelser vid två tillfällen.

I det första ärendet anmälde DONG och DUC (A.P. Møller, Shell och Texaco) till Konkurrensrådet och
Europeiska kommissionen en ändring av de avtal som DONG hade haft sedan 1979 med de tre företagen
om köp av naturgas från DUC. Ändringarna innebär främst att DONG:s faktiska monopol på att utnyttja
gas från Nordsjön skulle avbrytas och att A.P. Møller, Shell och Texaco inte längre skulle samarbeta om
att sälja gas. Det innebar alltså mer konkurrens på den danska naturgasmarknaden.

Konkurrensstyrelsen behandlade ärendet därför att DONG och DUC-partnerna uppmanade styrelsen att
bedöma om antalen var i strid med konkurrenslagen. Kommissionen tog upp ärendet på eget initiativ i
juli 2001 i samband med en genomgång av de viktigaste europeiska gasproducenternas avtal.

Kommissionen och Konkurrensstyrelsen har sedan dess samarbetat för att få företagen att ta bort de
konkurrensbegränsande elementen från avtalen mellan parterna. Tack vare de båda myndigheternas
samarbete har ärendet gått framåt på ett effektivt sätt, så att DONG och DUC-partnerna har kommit fram
till en samlad och samordnad lösning. Konkurrensstyrelsen kommer i framtiden att övervaka att
överenskommelsen följs på såväl kommissionens som Konkurrensrådets vägnar.
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Det andra ärendet gällde bokbranschen. Konkurrensrådet har beordrat två danska bokdistributörer att
ändra sina affärsvillkor. Distributörerna hade på de danska förlagens vägnar vägrat att leverera böcker till
en bokhandlare i Malmö därför att denne inte hade velat skriva under på att hålla de fasta bokpriserna om
han sålde böcker till Danmark. Bokhandlaren i Malmö sålde emellertid sina böcker till bl.a. danskar i
Sverige och inte i Danmark.

Konkurrensrådet ansåg att försäljningsvillkoren stred mot EU:s konkurrenslagstiftning. Att upprätthålla
fasta bokpriser gentemot utländska bokhandlare är tillåtet endast om försäljningen tillbaka till Danmark
sker enbart i syfte att kringgå det danska fastprissystemet på böcker.

Finland

De viktigaste ärendena som berör gemenskapens konkurrenspolitik var konkurrensverkets ADSL-projekt
samt dess utredningar inom asfaltbranschen.

Konkurrensverkets ADSL-projekt

Konkurrensverket har under år 2003 i stor skala ingripit i de lokala teleföretagens villkor för uthyrning av
nätet. Projektets syfte har varit att se till att tjänsteoperatörerna behandlas lika på den snabbt växande
marknaden för bredbandsinternettjänster och säkerställa en fungerande konkurrens på detaljmarknaden.
Som en följd av detta har nya serviceproducenter nu börjat etablera sig i de största teleoperatörernas
traditionella verksamhetsområden.

Alla bolag som hittills granskats har under utredningarnas gång betydligt sänkt de näthyror som de tar ut
av konkurrerande tjänsteoperatörer. Innan Konkurrensverket inledde sitt projekt tog så gott som alla
lokala teleföretag ut så höga näthyror i sitt område att det i praktiken var omöjligt för konkurrerande
teleoperatörer att etablera sig på detaljmarknaden. Denna s.k. prisskruv och vägran att ingå
affärsrelationer har upprätthållit de lokala telebolagens dominerande ställning på bredbandsmarknaden i
deras respektive områden och lett till att det i många områden bara funnits en enda tjänsteoperatör som
tillhandahållit bredbandsförbindelser.

För konsumenterna innebär den ökande konkurrensen bl.a. mångsidigare och snabbare Internetför-
bindelser samt lägre priser. Spridningen av nya, tekniskt mer avancerade tjänster sker snabbare och leder
sannolikt till att konkurrensen också breder ut sig till nya tjänstemarknader. 

Asfaltkartellen

Konkurrensverkets utredningar tyder på att det åtminstone under åren 1995–2002 i Finland funnits ett
förbjudet pris- och anbudssamarbete samt en uppdelning av marknaden inom asfaltbranschen.

Konkurrensverkets utredningar har gällt sex, huvudsakligen i Finland, verksamma företag samt
Asfaltförbundet och Vägaffärsverket. För Asfaltförbundets och för Vägaffärsverkets del har
utredningarna huvudsakligen gällt förbjudet utbyte av information.

De ytbeläggningsföretag som utredningen gällde omsatte ca 355 miljoner euro eller ca 2,1 miljarder
mark år 2002, vilket innebar att deras andel av den totala produktionen på asfaltmarknaden var över
90 %. Enligt Konkurrensverkets uppfattning har kartellverksamheten omfattat hela landet och pågått i
minst åtta års tid. 
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Konkurrensverket gör i början av 2004 en framställning i ärendet till marknadsdomstolen, som fattar
beslut om huruvida företagen gjort sig skyldiga till förbjuden kartellverksamhet och huruvida de skall
dömas till att betala en påföljdsavgift samt storleken på denna.

Frankrike

Under 2003 fattade konkurrensrådet åtta beslut med direkt tillämpning av gemenskapsrätten. Tre av
besluten avser skyddsåtgärder. Av de fem andra besluten avser två beslut överträdelser av artikel 81 för
vilka talan väckts av ekonomiministeriet och för vilka påföljder fastställts och de återstående tre besluten
är beslut om att avskriva ärendena. 

Skyddsåtgärder

Företaget TDF uppmanades, efter ett klagomål som ett konkurrerande företag lämnat in till konkurrens-
myndigheten, att utan dröjsmål ändra sitt utbud av tekniska tjänster för radiosändning så att den fria
konkurrensen på marknaden kunde återställas. När Towercast lämnade in sitt klagomål till
konkurrensrådet hade TDF fortfarande ensamrätt på sändning av program via programföretag i
allmänhetens tjänst, men genom direktiv 2002/77/EG som införlivades under den aktuella perioden
öppnades marknaden för fri konkurrens från och med den 25 juli 2003. Den nationella bestämmelse som
tillät monopol inom ett visst marknadssegment fick därför vara vilande fram till dess att den kunde
upphävas i enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

Till följd av ett klagomål som lämnades in till konkurrensrådet angående särskilda teletjänster, som
gratissamtal och betalsamtal med fast kostnad, beslutade konkurrensrådet om skyddsåtgärder för den
dominerande operatören efter samråd med ART, som ansvarar för regleringen av sektorn. Genom dessa
särskilda teletjänster kan företag och andra aktörer erbjuda gratissamtal eller samtal till en fast kostnad
oberoende av var den som ringer upp ringer ifrån. Genom direktiv 2002/22/EG krävs nummerportabilitet
för alla former av de aktuella tjänsterna. I företaget France Télécoms avtal anges emellertid som villkor
för att en kund skall bli tilldelad ett sådant nummer att denne använder vissa välkända varumärken som
”Numéro vert” som ägs av France Télécom. Sådana villkor innebär att kunderna låter bli att säga upp sina
avtal med den dominerande operatören, trots bestämmelserna om nummerportabilitet. Konkurrensrådet
har därför uppmanat France Télécom att sluta tillämpa sådana villkor i de fall då en kund byter operatör.
Appellationsdomstolen i Paris bekräftade de två besluten.

Beslut om påföljder

I ett beslut av den 31 mars 2003 fastställde konkurrensrådet höga bötesbelopp på totalt 27 miljoner euro
för de stora oljebolagen som, i strid med artikel 81.1 i fördraget, utbytt information om priser på bränsle
som säljs längs motorvägar. Konkurrensrådet ansåg att det dagliga informationsutbytet mellan bensinsta-
tionerna var av ett sådant slag att det skapas en artificiell öppenhet om prissättning på en marknad med en
oligopolistisk struktur och som redan kännetcknas av öppenhet i prissättningen eftersom priset måste
anges på skyltar som är synliga från vägen. 

Appellationsdomstolen upphävde emellertid konkurrensrådets beslut. Den godtog inte konkurrensrådets
argumentaion. Appellationsdomstolen påpekade för det första att undersökningen avsåg ett alltför litet
representativt antal bensinstationer för att kunna påvisa systematisk prisanpassning. Appellations-
domstolen kunde vidare inte se något orsakssamband mellan informationsutbytet och prisanpassningen
utan menade att tendensen lika gärna kunde bero på att de enskilda aktörerna betedde sig på ett likartat
sätt till följd av hur den specifika marknaden ser ut. Däremot bekräftade appellationsdomstolen i sin dom
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att det på marknaden för saluföring av bränsle längs motorvägar finns vissa strukturella faktorer som
skapar incitament till prisanpassning. 

I ett första beslut från 2003 fastställer konkurrensrådet böter på totalt 4,3 miljoner euro för ett antal
företag inom koncernen L’Air Liquide för konkurrensbegränsande förfaranden inom sektorn för
sjukhusgas, som syre- och kvävegas. De offentliga sjukhusen och huvudparten av de privata sjukhusen
väljer ut sina leverantörer genom upphandlingsförfaranden. Fram till 1998 var det två företag inom
koncernen L’Air liquide som var verksamma i Frankrike och de innehade 70 % av marknaden för
sjukhusgas. Undersökningen i ärendet har visat att företagen gjorde överenskommelser om priser och
uppdelning av marknad och kunder, trots att de låtsades vara oberoende av varandra och gav falska
konkurrerande anbud. Detta är särskilt allvarigt med tanke på att det är socialförsäkringssystemet som
helt och hållet betalar för sjukhusgasen vilket ger leverantörerna en vattentät garanti för att kunden är
solvent. Det är dessutom mycket allvarligt när man bedriver bedrägeri av detta slag gentemot den
offentliga sektorn. De bötesbelopp som konkurrensrådet fastställt är därför höga i förhållande till
marknadens omfattning (sammanlagt mer än tre miljarder franska franc under de tre aktuella åren). Det
har dessutom fastställts att de båda företagen skall offentliggöra besluten, dels i en dagstidning med
ekonomisk inriktning och i en facktidning. 

Tyskland

Under rapportperioden har den federala kartellmyndigheten tillämpat EU:s konkurrensregler (artiklarna
81 och 82 i EG-fördraget) i följande förfaranden:

• En kvalitetssäkringsförening delar ut kvalitetsmärken för akrylbadkar med vissa beläggningar. Den
federala kartellmyndigheten prövar om detta leder till en avskärmning av marknaden som innebär
brott mot artikel 81 respektive 82 i EG-fördraget.

• Den federala kartellmyndighetens förfaranden mot en tillverkare av rengöringsmaskiner efter
klagomål från en återförsäljare, gällande ett eventuellt brott mot artikel 81 i EG-fördraget, respektive
gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999 på grund av en klausul om territoriellt skydd som han
avtalat om med sina försäljare, avslutades sedan företaget ändrat på de aktuella klausulerna.

• Ett gemensamt företag som planeras av två mobiloperatörer för att skapa en plattform för betalning
av tjänster per mobiltelefon godkändes efter att ha prövats mot enligt koncentrationslagstiftningen.
Den federala kartellmyndigheten undersöker dock fortfarande om samarbetet mellan företagen är
förenligt med artikel 81 i EG-fördraget.

• Den federala kartellmyndigheten undersöker om brott begicks mot artikel 81 i EG-fördraget då ett
gemensamt företag bildades för tillverkning av chips med icke-flyktiga minnen. Projektet fick
klartecken efter granskning med utgångspunkt i koncentrationslagstiftningen.

• Den federala kartellmyndigheten undersöker om ett marknadsföringsföretags avtal om solariebänkar
med sina leverantörer innehåller exklusiv leveransskyldighet som strider mot artikel 81 i EG-
fördraget.

• En leverantör av mjukvara för practice administration föreskriver territoriellt skydd, märkesskydd
och selektiv distribution till förmån för handlare i sina distributionsavtal. Den federala kartellmyn-
digheten prövar om dessa avtalsklausuler bryter mot artikel 81 i EG-fördraget.
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• Efter granskning med utgångspunkt i koncentrationslagstiftningen godkände den federala
kartellmyndigheten i två förfaranden bildandet av inköpskooperativ bland färg- och kemikalieaf-
färskedjor, som är verksamma i hela Tyskland. Myndigheten undersöker nu i vilken mån de aktuella
projekten bryter mot artikel 81 i EG-fördraget.

• Efter besvär från en fartygstillverkare undersöker den federala kartellmyndigheten om ett flertal
fartygsklassificeringsbolags kostnadsregleringar för kvalitetscertifiering av fartygsdelar bryter mot
artikel 82 i EG-fördraget.

• Den federala kartellmyndigheten undersöker om bildandet av ett bolag, som skall driva ett
marknadsföringsinformationssystem med dagliga omsättningsrapporter för hotell, bryter mot
artikel 81 i EG-fördraget.

Under rapportperioden behövde varken den federala högsta domstolen eller appellationsdomstolen i
Düsseldorf behandla några beslut från den federala kartellmyndigheten i förvaltnings- eller
bötesförfaranden där EU:s konkurrensregler tillämpats.

Italien

När det gäller tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler under 2003 har den italienska
konkurrensmyndigheten avslutat ett förfarande enligt artikel 82 i fördraget (Enel Trade – Clienti Idonei).

Genom en skrivelse från november 2003 meddelade konkurrensmyndigheten att Enel Spa, via
dotterbolaget Enel Energia Spa (tidigare Enel Trade), genom avtalsklausuler med lojalitetsskapande och
utestängande effekter skulle ha missbrukat den egna dominerande ställningen på marknaden för
försäljning av elenergi till berättigade kunder och brutit mot artikel 82 i fördraget. Förfarandet gällde
särskilt några standardklausuler i avtalet om leverans av elenergi som utarbetats av Enel Energia för
berättigade kunder 2002 och som avsåg att reglera villkor och motsvarande som var tillämpliga på dessa
kunder för leverans av inhemsk eller importerad elenergi. I mallen till standardavtalet föreskrevs mer
specifikt: i) en klausul om exklusiva leveranser från Enel Energia av importerad el, ii) förbud mot köp av
inhemsk elenergi såväl från konkurrenter som direkt via auktionssystemet, iii) prishöjningar vid köp av
energi från andra leverantörer än Enel Energia, iv) en klausul om företrädesrätt för Enel Energia när det
gäller leveranser till de inhemska kundernas produktionsanläggningar utomlands, och v) beviljande av en
bonus i slutet av 2001 till de kunder som hade förnyat leveranskontraktet. 

I första hand fann konkurrensmyndigheten att Enel Energia, när leveranskontrakten för 2002 erbjöds
och fastställdes (dvs. i slutet av 2001), hade en dominerande ställning på marknaden för försäljning av
elenergi till berättigade kunder på grundval av företagets betydande marknadsandel, i absoluta och
relativa termer, dess tillhörighet till en vertikalt integrerad koncern (med en särskilt framstående
ställning inom energiproduktion) som är väl förankrad i Italien och som har ett välkänt märke och
dessutom på grund av den konkurrensfördel som det innebär att kunna erbjuda att leverera all elenergi
till berättigade kunder. 

Med avseende på bestämmelserna i standardavtalet ansåg konkurrensmyndigheten att klausulen om
exklusiva leveranser, förbudet mot att köpa från andra leverantörer eller att delta i auktioner för
tilldelning av energi, systemet med prishöjningar om kunden utnyttjar andra leveransformer samt
beviljandet av en bonus vid årets slut är delar i en handelspolitik som utformats av den dominerande
aktören för att knyta en betydande del av de kontraktsbundna kunderna till sig och för att göra det svårare
eller helt utesluta möjligheten för några av Enel Energias konkurrenter att erbjuda elenergileveranser,
även om det bara rör sig om en del av Enel Energias kunders behov. 
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Med hänsyn till den gränsöverskridande handelns betydelse inom elsektorn, särskilt mot bakgrund av den
importerade elenergins ökade konkurrenskraft i förhållande till den inhemska energin, fann konkurrens-
myndigheten att Enel Energias beteende på marknaden kunde påverka handeln inom gemenskapen och
följaktligen utgjorde en överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget. Enel Energias handelspolitik syftade
nämligen till att skapa begränsningar för producenter och grossister, även utländska, som konkurrerar på
den avreglerade marknaden genom att hindra dem från att komma in på den italienska marknaden för
elenergi till berättigade kunder eller genom att hämma deras tillväxt på marknaden. På grund av det
fastställda olämpliga beteendets allvar ålade konkurrensmyndigheten Enel Spa att betala administrativa
böter på 2 500 000 euro.

Luxemburg 

Kommissionen för konkurrensbegränsande handelsförfaranden (Commission des Pratiques
Commerciales Restrictives, CPCR) lade under 2003 ned undersökningen i ett ärende där ett
luxemburgskt företag påstods missbruka en dominerande ställning på området för bankkortsavgifter.

Kommissionen för konkurrensbegränsande handelsförfaranden behandlar för närvarande ett ärende om
påstått missbruk av dominerande ställning på området för lagring av petroleumprodukter. 

Slutligen har CPCR tagit emot ett klagomål från en person som nekats tillträde till en yrkesorganisation,
och ärendet är under behandling för närvarande.

Nederländerna

Den nationella konkurrensmyndigheten tillämpade EU:s konkurrenslagstiftning i ett mål:

Dom i mål nr 2269 av den 14 januari 2003. Den nationella konkurrensmyndigheten dömde åtta
räkgrossister som är medlemmar av föreningen Vereniging ter Bevordering van de Garnalenhandel
(VEBEGA) och fyra nederländska, tre tyska och en dansk producentorganisation inom räkfiskeindustrin
(Association for the Promotion of the Shrimp Trade) till böter på totalt 13 781 miljoner euro till för brott
mot EU:s och Nederländernas kartellförbud. Den nationella konkurrensmyndigheten konstaterade att
grossisterna kommit överens med varandra om att minska fångsten av nordsjöräkor och att tillämpa
gemensamma minimipriser. Dessa överenskommelser genomfördes också. Alltså genomfördes en
överlagd snedvridning av marknaden, varigenom priset på nordsjöräkor hölls uppe på konstgjord väg.
Dessa överenskommelser gällde från slutet av 1997 till åtminstone mitten av december år 2000.
Dessutom slöt de nederländska räkgrossist- och producentorganisationerna avtal under andra halvan av
1999 som allvarligt försvårade nya grossisters inträde på marknaden. Detta är första gången som
konkurrensmyndigheten har utdömt böter för ett brott mot EU:s konkurrensregler. Böterna för berörda
parter är satta i relation till den effekt deras agerande har haft på den nederländska marknaden. Böterna
per grossist och producentorganisation i fallande storleksordning är som följer: Heiploeg B.V. 5 090 000
euro, Klaas Puul & Zoon B.V. 2 090 000 euro, Goldfish B.V. 1 236 000 euro, producentorganisationen
Vissersbond 909 000 euro, den tyska sammanslutningen av producentorganisationer i Schleswig-
Holstein 826 000 euro, Van Belzen B.V. 782 000 euro, den tyska producentorganisationen Weser-Ems
737 000 euro, producentorganisationen Wieringen 522 000 euro, producentorganisationen West 396 000
euro, den danska producentorganisationen Danske Fiskere 365 000 euro, L. Kok International Sea Food
B.V. 222 000 euro, den tyska producentorganisationen Elbe-Weser 206 000 euro, Lou Snoek Volendam
B.V. 184 000 euro, Mooijer Volendam B.V. 100 000 euro, Matthijs Jansen B.V. 68 000 euro och
producentorganisationen Texel 48 000 euro. Undersökningen inleddes bl.a. efter rapportering i media om
att VEBEGA och nederländska, tyska och danska producentorganisationer hade slutit avtal med varandra
om fångst och försäljning av nordsjöräkor, i Nederländerna också kända under namnet holländska räkor
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(Hollandse garnalen) eller tångräkor. Detta ägde rum i samband med det s.k. trepartssamrådet, som är ett
regelbundet återkommande samråd mellan nederländska, tyska och danska producentorganisationer inom
räkfiskeindustrin, i vilka de grossister som är medlemmar i VEBEGA också var inblandade. I samband
med dessa samråd kom man överens om maxfångsterna per fångstperiod och fiskefartyg och vilka
minimipriser som skall tas ut. Majoriteten av de nederländska, tyska och danska räkfiskerierna tillhör
någon av producentorganisationerna. Den totala omsättningen för fisket av nordsjöräkor uppgick till
75 miljoner euro 1999. De grossister som ingår i VEBEGA står för den största andelen räkor som säljs
via producentorganisationerna. Särskilt Heiploeg och Klaas Puul är verksamma i hela Europa. Under
andra halvåret 1999 slöt dessutom nederländska producentorganisationer avtal för att utesluta en ny
grossist från fiskauktionerna. Detta brott mot konkurrenslagen ledde till ökningar av de böter som dessa
parter dömts att betala. 

Portugal

Som tidigare nämnts syftar lag nr 18/2003 till att skapa effektiva förutsättningar för konkurrensmyn-
dighetens tillämpning av gemenskapsreglerna när konkurrensbegränsande förfaranden kan påverka
handeln mellan medlemsstaterna. Inom detta område registrerades under 2003 två utredningar, som
fortfarande pågår, inom ramen för Portugals och gemenskapens rättsliga bestämmelser. Dessa processer
avser marknaden för drycker, närmare bestämt till distribution och försäljning av dessa, där stelheten på
marknaden kan ha negativa effekter när det gäller tillträdet till den nationella marknaden för
konkurrerande produkter från Portugal och gemenskapen.

Spanien

1. Avgöranden i konkurrensdomstolen (Tribunal de Defensa de la Competencia) 

Ärende 563/03, Eroski/Intermarché (29 april 2003)

I sitt avgörande avvisade konkurrensdomstolen, på grund av att det inkommit för sent, FIAM:s
överklagande av konkurrensmyndighetens beslut att distributionsavtalen mellan Grupo Eroski och
Intermarché-ITM Ibérica inte stred mot konkurrenslagen och inte heller mot artiklarna 81.1 och 82 i EG-
fördraget.

Ärende 515/02, Glaxo (30 juni 2003)

Ärendet inleddes på grund av klagomål från Aseprofar, Asecofarma och Spain Pharma mot Glaxo
Wellcome, eftersom denna firma i sina nya försäljningsvillkor hade två skilda prislistor, beroende på om
produkterna var avsedda att distribueras i Spanien eller exporteras, och för att firman hade vägrat att
leverera till distributörer som inte godkände dessa villkor. I konkurrensdomstolens avgörande hänvisas
till konkurrensmyndighetens beslut av den 21 februari 2002 om att avsluta ärendet, som bekräftade
myndighetens beslut av den 4 februari 2000, i vilket följande fastställdes: I fråga om de dubbla
prislistorna förelåg ingen överträdelse av artikel 1 i konkurrenslagen, eftersom den inhemska marknaden
inte påverkas. Vad gäller förenligheten med artikel 81 i EG-fördraget, hade den föranlett ett meddelande
om anmärkningar från kommissionen, vars behörighet har företräde framför de spanska myndigheternas.
Kommissionen fattade sitt slutliga beslut den 8 maj 2001.

Vad gäller vägran att leverera till partihandlare som inte accepterade den dubbla prislistan, fann
myndigheten att detta beteende bara var en konsekvens av införandet av systemet med dubbla priser. I
fråga om den eventuella överträdelsen av artikel 7 jämförd med artikel 16.2 i konkurrenslagen hävdades
att partihandlarnas ekonomiska beroende av Glaxo är relativt måttligt, och att det anmälda beteendet,
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även om beroendet hade varit betydande, inte påverkar den inhemska marknaden, och att det därför inte
finns anledning till talan om brott mot konkurrenslagen. Domstolen avslog överklagandet av
myndighetens beslut och framhöll att det var kommissionen som beslutade i fråga om tillämpningen av
artikel 81 på de avtal som ärendet avser.

Ärende 546/02, Mazda (9 juli 2003)

Domstolen förklarade att Mazda Motor Corporation brutit mot artikel 81 i EG-fördraget genom att ha
ingått ett avtal om distribution av bilar i Spanien med Mazda Motor España S.A. utan att ha lämnat den
förhandsanmälan som krävs enligt förordning (EG) nr 1475/95 om försäljnings- och serviceavtal för
motorfordon och utan att ha godtagit den mekanism för snabb tvistlösning som avses i artikel 5.3 sista
stycket i samma förordning. Därigenom omfattades avtalet inte av undantag enligt förordningen och
Mazda Motor Corporation ådömdes böter på 300 000 euro.

Ärende 548/02, Centro Filatélico / Repsol (22 oktober 2003)

De anmälda bestämmelserna ingår i distributionskontrakten för bensin mellan Repsol och Centro
Filatélico, som av den senare parten förklarats strida mot artikel 1.1 i konkurrenslagen och artikel 81.1 i
EG-fördraget, eftersom de innehöll ett antal klausuler som gjorde det möjligt för producenten Repsol att
fastställa konsumentpriserna och därför att de underlättade för Repsol att genom förlängningar av avtal
utsträcka kontraktsperioderna till över tio år, vilket skulle strida mot bestämmelserna i förordning (EEG)
nr 1984/83 om exklusiva inköpsavtal (som gällde vid tiden för upprättandet av de nämnda avtalen). 

Konkurrensmyndigheten beslutade att lämna anmälan utan avseende, vilket överklagades vid
konkurrensdomstolen.

I sitt avgörande avvisade konkurrensdomstolen kärandens överklagande med hänvisning till vad
konkurrensmyndigheten hävdade vid sitt beslut. Vad gäller det påstådda vertikala fastställandet av
priserna hänvisade den till principen non bis in idem, eftersom konkurrensdomstolen redan i sitt
avgörande 490/00 hade bedömt avtalsförhållandena mellan Repsol och dess bensinstationer och
undersökt fastställandet av konsumentpriserna. I fråga om det andra eventuella överträdandet hävdade
domstolen att det inte fanns några bevis för den påstådda affärsstrategin från Repsols sida för att undvika
den längsta giltighetstid som tillåts enligt förordning (EEG) nr 1984/83 om exklusiva inköpsavtal.

Ärende 536/02, Repsol/Estaciones De Servicio (EESS) (3 november 2003)

I anmälan från EESS hänvisas till påstådda konkurrensbegränsande förfaranden som Repsol skulle ha
tillämpat och som bestått i en ensidig ändring av de exklusiva inköpsavtalen för motorbränslen som
innebar att villkor som inte var godkända enligt den nya lagstiftningen om vertikala restriktioner fortsatte
att tillämpas, vilket skulle ha utgjort en överträdelse av artikel 1.1 i konkurrenslagen och artikel 81.1 i
EG-fördraget. Konkurrensmyndigheten lämnade anmälan utan avseende, eftersom avtalen mellan Repsol
och EESS hade anmälts till Europeiska kommissionen, och hänvisade därigenom till EG-rättens
företräde. Detta beslut överklagades av de anmälande parterna till konkurrensdomstolen. Denna
hänvisade åter ärendet till konkurrensmyndigheten och uppmanade denna att fortsätta sin utredning om
de anmälda förhållandena oberoende av att avtalen redan hade anmälts till kommissionen.

Ärende 565/03, Artistas Intérpretes o Ejecutantes (3 december 2003)

Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI) hade anmält organisationen Artistas intérpretes
o ejecutántes sociedad de gestión de España (AIE) för påstådda förfaranden som stred mot artikel 6 i
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konkurrenslagen och mot artikel 82 i EG-fördraget och utgjorde missbruk av dominerande ställning för
att hindra marknadsinträdet för andra förvaltningsorgan och för att ta ut oskäliga priser av användarna.
Konkurrensmyndigheten vidtog ingen åtgärd med anledning av anmälan med hänvisning till att ärendet
hörde under civilrätten. Myndighetens beslut överklagades hos konkurrensdomstolen. Slutligen drog den
anmälande parten AGEDI tillbaka sin anmälan mot AIE hos konkurrensdomstolen och sitt överklagande
eftersom dessa hade godtagits av konkurrensdomstolen.

Ärende 558/03, Spain Pharma/Smithkline (3 december 2003)

Spain Pharma anmälde till konkurrensmyndigheten ett påstått missbruk av dominerande ställning enligt
artikel 82 i EG-fördraget genom att inskränka eller vägra leveranser och tillämpa olika affärsvillkor för
likvärdiga prestationer.

Myndigheten beslutade om att avsluta ärendet, vilket överklagades hos konkurrensdomstolen. Denna
instämde i myndighetens beslut om att avsluta ärendet, eftersom den anmälda parten inte hade någon
dominerande ställning på den relevanta marknaden.

2. Andra anmälningar av brott mot artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget som behandlats av konkurrens-
myndigheten

Ärende 1508/97, Audiovisual Sport

Den 20 januari 1997 inledde myndigheten en konfidentiell undersökning av en eventuell överträdelse av
konkurrenslagen och artiklarna 81–82 i EG-fördraget i de avtal som upprättats mellan Televisión De
Cataluña (Tv3), Gestión De Medios Audiovisuales (GMA), Gestión de Derechos Audiovisuales y
Deportivos S.A. (Gestport) och Canal Satélite Digital, genom vilka ett samiskföretag, Audiovisual Sport,
upprättades för gemensamt utnyttjande av de sändningsrättigheter för fotbollsmatcher som var och en av
parterna innehade för lagen i första och andra divisionen av den nationella professionella fotbollsligan. 

De nämnda avtalen anmäldes till kommissionen i mars 1997 och en sammanfattning offentliggjordes den
18 april 1997 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C 120, s. 5), dvs. efter det att konkurrens-
myndigheten inlett behandlingen av ärendet under nummer IV/36.438. Myndigheten underrättade
generaldirektoratet för konkurrens genom en skrivelse från generaldirektören om genomförandet av
förundersökningen, parternas överklaganden till konkurrensdomstolen av vissa av myndighetens åtgärder
och om de olika avgörandena av konkurrensdomstolen genom vilka denna uttryckt sitt stöd för
myndighetens agerande. Man begärde upplysningar om nya lagändringar inom sektorn och framhöll
behovet av ett snabbt kommissionsbeslut med hänsyn till den allvarliga snedvridning av konkurrensen
som avtalet medförde både på tillväxtmarknader och mogna marknader. Ärendet avslutades till sist
genom en administrativ skrivelse genom vilken ett undantag beviljades fram till juni 2003 för de anmälda
avtalen, med undantag av de exklusiva rättigheterna för Canal Satélite Digital, som endast undantogs
under tre års tid. Denna ensamrätt upphörde efter anmälan av kabeloperatörerna, registrerad under
ärendenummer IV/37.670, till följd av vilken CSD beviljade operatörerna tillgång till sändningarna.
Dessa tog då tillbaka sin anmälan och klagomålet lades till handlingarna i juni 2000.

Anmälan till kommissionen av avtalen mellan Sogecable och Telefónica, efter det att det sistnämnda
företaget förvärvat Antena 3 TV och GMA och klagomålet mot dessa avtal från Rayo Vallecano, som
återfinns i ärendet, gav upphov till två nya ärenden på generaldirektoratet för konkurrens med registre-
ringsnummer COMP/37.652 AVSII och COMP/37.809. 
KONK. RAPP. 2003



298  TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN
Efter meddelandet om samgåendet mellan de båda spanska operatörerna avbröt kommissionen
förfarandet fram till november 2002, då koncentrationsärendet avslutades. Efter flera samtal med parterna
och därpå följande ändringar av avtalen har kommissionen meddelat parterna sin avsikt att avsluta de
båda ärendena och givit dem en tidsfrist för att inkomma med synpunkter, varefter slutligen en skrivelse
om avslutande av ärendet kommer att översändas. 

Konkurrensmyndigheten avslutade ärendena den 14 maj 2003.

C — Nationella domstolars tillämpning av gemenskapens 
konkurrensregler

Konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Spanien, Irland, Luxemburg,
Portugal och Sverige har inte anmält några beslut där en nationell domstol tillämpat gemenskapens
konkurrensregler eller begärt ett förhandsavgörande av EG-domstolen. Sådana har anmälts av
konkurrensmyndigheterna i följande medlemsstater: 

Belgien

Kassationsdomstolens dom av den 25 september 2003

Det flamländska advokatförbundet Ordre des barreaux flamands har utfärdat ett förbud mot
gruppbildning och samarbetsavtal som begränsar flamländska advokaters möjlighet att agera och som
riskerar att påverka handeln mellan medlemsstaterna och att begränsa konkurrensen inom den
gemensamma marknaden.

Det faktum att de yrkesverksamma inom fria yrken eller dessas yrkesorganisationer fastställer interna
etiska regler innebär inte automatiskt en överträdelse av artikel 81.1 i EG-fördraget så länge åtgärderna
och reglerna står i proportion till sitt syfte, som fastställts av en offentlig myndighet. Däremot innebär en
regel som förbjuder samarbete, men inte anger med vilka yrkesgrupper samarbete inte får förekomma
och som är helt utan nyanseringar och möjlighet till undantag och som grundar sin definition av
samarbete på ett antal antaganden, en oproportionerlig begränsning av möjligheterna att agera.

Tyskland

Här följer en sammanställning av utslag som fällts av tyska civilmålsdomstolar med stöd i EG-rätten och
som förbundsregeringen fått kännedom om. Det kan inte garanteras att domstolarna informerat
förbundsregeringen om alla ärenden.

1. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 27.1.2003, U (Kart) 20/00, P-128/99

Heinz Becker, Sonsbeck mot Johannes Petrus Spaan, Nimwegen/NL

Ansökan om rättshjälp avvisades eftersom anspråken redan var preskriberade och sannolikt ej heller
grundade eftersom uppropet till bojkott inte var oskäligt/oförenligt med god moral (genomförande av en
tillåten konkurrensförbudsklausul).
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(§ 1 UWG, 26.1, 35 GWB i ursprunglig lydelse; § 823.2 BGB; artikel 85.1 i EG-fördraget i ursprunglig
lydelse)

2. Distriktsdomstolen i Berlin, 6.3.2003, 16 O 78/03 Kart, P-61/03

Bundesverband Neuer Energieanbieter e.V., Berlin mot Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
(BDI), Berlin, m.fl.

1) Den sökande har, i avsaknad av berättigande, inte rätt till något interimistiskt förordnande om att få
avstå från förhandlingarna om en revision av VV Erdgas II.

2) Den sökande har inte rätt att delta i förhandlingarna om revision av VV Ergas II, eftersom det
föreslagna VV Ergas III utgör en otillåten kartellöverenskommelse enligt § 1 GWB och det finns
inte någon rätt att delta i kartellförhandlingar.

(§§ 1, 22, 20.6, 33 GWB; artikel 81 i EG-fördraget; §§ 1, 13 UWG; § 826 BGB)

3. Distriktsdomstolen i Düsseldorf, 12.3.2003, 12 O 172/99, P-171/99

Annette Höffe, Münster mot Tricon Int. Ltd., London, m.fl.

Inga anspråk med stöd i föravtalsrättsligt ansvar avseende franchiseavtal (”Pizza-Hut”), eftersom den
amerikanska delstaten Kansas lagstiftning, till följd av valet av tillämplig lagstiftning, är tillämplig på
alla de anspråk som den klagande gjort; ingen annullering enligt §§ 15, 18 GWB i ursprunglig lydelse;
inget skadestånd till följd av överträdelse av FTC-Franchise Regulations.

(Artiklarna 11, 27, 29, 31, 34 EGBGB; §§ 15, 18, 34, 98 GWB i ursprunglig lydelse; artikel 85 i EG-
fördraget i ursprunglig lydelse; artikel 3 i förordning (EEG) nr 4087/88)

4. Distriktsdomstolen i Düsseldorf, 12.3.2003, 12 O 21/01, P-149/03 

OptiMeal Restaurant GmbH & Co. KG, Kappel-Grafenhausen mot Tricon Restaurants, Düsseldorf.

Franchiseavtalet gäller (”Pizza-Hut”), eftersom den amerikanska delstaten Kansas lagstiftning är
tillämplig på alla den klagandes anspråk. Inget skadestånd till följd av överträdelse av FTC-Franchise
Regulations.

(Artiklarna 11, 27, 29, 31, 34 EGBGB; §§ 15, 18, 34, 98 GWB i ursprunglig lydelse; artikel 85 i EG-
fördraget i ursprunglig lydelse; artikel 3 i förordning (EEG) nr 4087/88)

5. Distriktsdomstolen i Berlin, 11.4.2003, 102 O 144/02 (Kart), P-248/02

BBI Beratung für Betriebswirtschaft och Informatik, Niederdorla mot Bundesdruckerei GmbH, Berlin.

Ingen rätt till tillgång till gränssnittsinformation för dataleverans, eftersom något konkurrensförhållande
inte föreligger mellan parterna (§ 19 GWB; artikel 82 i EG-fördraget).
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6. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 9.5.2003, W (Kart) 4/00, P-147/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz mot Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen, Köln.

Tillåtelse för ordinarie domstolar avseende ett åläggande mot uteslutningen av ordination av vissa
preparat i svarandens riktlinjer.

(§§ 823.2, 1004 BGB; artikel 81.1 i EG-fördraget)

7. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 9.5.2003, W (Kart) 10/00, P-172/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin mot Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln.

Tillåtelse för ordinarie domstolar avseende ett åläggande mot uteslutningen av ordination av vissa
preparat i svarandens riktlinjer.

(§§ 823.2, 1004 BGB; artikel 81.1 i EG-fördraget)

8. Appellationsdomstolen i Celle, 12.6.2003, 13 U 99/02, P-111/03

Citadel Hotelsoftware GmbH, Warendorf mot WCS Computer och Multimedia, Sarstedt.

Åläggande avseende ett konkurrensförbud i ett GmbH-avtal; konkurrensförbud äger giltighet enligt
kartellagstiftningen.

(Artikel 81 i EG-fördraget; § 1 GWB, §§ 273, 1004 BGB)

9. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 18.6.2003, U (Kart) 64/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mot Deutsche Lufthansa AG, Köln.

Den klagande har inte rätt till utbetalning av de avgifter som fastställts i ersättningsstadgan för
svarandens utnyttjande av den förstnämndes flygplats; höjningen av ersättningar den 1 april 2000 är inte
skälig i den mening som avses i § 315.3 BGB; frågan huruvida brott begåtts mot kartellagstiftningen
lämnas öppen.

(§ 315.3 BGB; § 19.4 Nr. 2 GWB; artikel 82 i EG-fördraget jämförda med § 134 BGB)

10. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 23.6.2003, U (Kart) 42/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf mot Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen.

Den klagandes höjning av flygplatsavgifterna är ogiltig på grund av oförmåga att bevisa att höjningen av
landningsavgifterna är skälig.

(§ 315 BGB; § 19.4 Nr. 2 GWB; artikel 82.2 a i EG-fördraget)
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11. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 25.6.2003, U (Kart) 38/02, P-12/03

Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. KG, Frankfurt/M. mot ”Der Grüne Punkt” - Duales System
Deutschland AG, Köln.

Ingen återbetalning av licensavgifter för nyttjade av ”gröna punkten” åren 1992–2001, eftersom
avgifterna lagenligt betalats i enlighet med avtal om utnyttjande av varumärke och § 6 VerpackVO; inget
brott mot missbruksförbudet i § 19.1 GWB och artikel 82 i EG-fördraget.

(§ 6 VerpackVO; § 812 BGB; §§ 19.1, 33 GWB; artikel 82 i EG-fördraget)

12. Appellationsdomstolen i München, 26.6.2003, U (K) 4210/02, P-180/02

Icon brand navigation group GmbH, Nürnberg mot Iconsult Pharma & Gesundheit GmbH, München.

Annullering av ett tvåårigt konkurrensförbud för en utträdande medlem på grund av brott mot § 138 BGB;
frågan om huruvida brott föreligger mot § 1 GWB och artikel 81 i EG-fördraget har lämnats öppen till
följd av svårigheter att avgränsa marknaden (§ 138 BGB; § 1 GWB; artikel 81 i EG-fördraget).

13. Appellationsdomstolen i München, 24.7.2003, U (K) 2067/03, P-136/02

IMAX Corporation, Missisauga, Ontario/Canada mot Siewert Holding och Verwaltung GmbH & Co.
KG, Dettelsbach.

Inget upphävande av systemhyresavtal, på grund av bristande bevisning av missbruk av prissättning och
villkor (§ 19.4 Nr. 2 GWB; artikel 82 i EG-fördraget).

14. Distriktsdomstolen i Frankfurt am Main, 12.8.2003, 3-11 O 158/01, P-47/02

Südhessische Gas und Wasser AG mot Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG.

Den klagandes betalningsanspråk beviljades på grund av otillbörlig vinst (leverans av gas utan avtal);
§ 19.4 Nr. 2 GWB är även tillämplig i lagstiftningen om otillbörlig vinst, men den klagande har inte
förklarat de otillbörligt höga priserna.

(§§ 1, 16, 19.4 Nr. 2, 20 GWB; artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget; §§ 103, 103 a EnWG i ursprunglig
lydelse)

15. Distriktsdomstolen i Düsseldorf, 27.8.2003, 34 O (Kart) 215/02, P-27/03

Deutsche Post AG, Bonn mot Tina Shopping Versandhandel GmbH, Solingen.

Rätt till information och betalning av tilläggsersättningar enligt artikel 25 i världspostkonventionen på
grund av s.k. Non-Physical-Remailing; förenlighet med artikel 82 i EG-fördraget.

(Artikel 25 i världspostkonventionen; artiklarna 49, 82 och 86 i EG-fördraget)
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16. Distriktsdomstolen i Berlin, 29.8.2003, 16 O 444/03 Kart, P-203/03

Call media services Ltd., Surrey, GB mot Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf.

Ingen rätt att underlåta att spärra vissa SIM-kort, eftersom underlåtelse att ansluta SIM-kort inte är något
brott mot artikel 82.1, 2 i EG-fördraget eller §§ 19, 20 GWB.

(§ 1004 BGB jämförd med artikel 82 i EG-fördraget, § 33 GWB, 1 UWG, 19, 20 GWB)

17. Appellationsdomstolen i Karlsruhe, 24.9.2003, 6 U 119/03, P-115/03

TotalFinaElf Deutschland GmbH, Berlin mot Thomas Anselm m.fl., Kappel-Grafenhausen.

Bensinstationsavtalet gäller, eftersom något brott inte föreligger mot artikel 81 i EG-fördraget på grund
av bristande förklaringar; ej ogiltigt genom § 16 GWB.

(Artikel 81 EG-fördraget; § 16 GWB)

18. Distriktsdomstolen i Berlin, 29.9.2003, 16 O 484/03, P-239/03

Call media services Ltd., Broxbourne, GB mot E-Plus Service GmbH & Co. KG, Potsdam.

Ingen rätt att underlåta att spärra vissa SIM-kort och att vägra upprätta mobiltelefonförbindelser; ingen
annullering av den avtalsklausul som förbjuder användning av SIM-kort i överförings- eller transmis-
sionssystem för att förbinda en tredje part med en annan tredje part.

(§§ 19, 20 GWB; artiklarna 82.1, 82.2 b och 82.2 c i EG-fördraget; § 1 UWG)

19. Distriktsdomstolen i Köln, 9.10.2003, 86 O 42/03, P-252/03

Deutsche Post AG, Bonn mot Uni-Mail, 52538 Gangelt.

Ingen rätt till information eller betalning av tilläggsersättningar enligt artikel 25 i världspostkonventionen
på grund av s.k. Non-Physical-Remailing.

(Artikel 25 i världspostkonventionen; artiklarna 49, 82 och 86 i EG-fördraget)

20. Appellationsdomstolen i Düsseldorf, 29.10.2003, U (Kart) 30/00, P-205/99

High-Time Heilmann GmbH, Kampen/Sylt mot ROLEX Uhren GmbH, Köln.

Den svarande har inte någon skyldighet att leverera Rolex-klockor till den klagande eftersom varken
diskriminering eller dominerande marknadsställning föreligger (artikel 81.1 i EG-fördraget, § 823.2
BGB, §§ 20.1, 20.2 GWB jämförda med § 33.1 GWB, § 249 BGB).
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21. Distriktsdomstolen i Düsseldorf, 5.11.2003, 34 O (Kart) 54/03, P-100/03

RWE Umwelt Rohstoff GmbH & Co. KG, Viersen mot BSN Glasspack GmbH & Co. KG, Düsseldorf.

Rätt till betalning enligt ett flertal entreprenadavtal om upparbetning av returglas (ingen ogiltighet vad
avser enskilda avtal om successiv leverans på grund av att mängdgarantiklausulen i enlighet med
artikel 81.2 i EG-fördraget eventuellt är ogiltig).

(Artikel 81.1, 81.2 i EG-fördraget; § 139 BGB)

22. Distriktsdomstolen i Düsseldorf, 5.11.2003, 34 O (Kart) 55/03, P-165/03

Technobase GmbH Vertrieb moderner Bürotechnik für Europa, Osterburken mot Océ-Deutschland
GmbH, Mülheim.

Ingen rätt till leverans och gottgörelse för de skador som uppkommit p.g.a. utebliven leverans av
förbruksmateriel (toner) p.g.a. bristande bevisning om dominerande marknadsställning; ingen
tillämpning av EU:s eller tysk kartellagstiftning för leveransförpliktelser utanför EU.

(Artikel 81.1, 81.2 i EG-fördraget; § 20.1 GWB)

23. Appellationsdomstolen i Frankfurt am Main, 18.11.2003, 11 U 2/03 (Kart), P-163/02

AVIS Autovermietung GmbH & Co. KG, Oberursel mot Hertz Autovermietung GmbH, Eschborn.

Ingen rätt att underlåta och att fastställa skadeståndsskyldighet avseende ett agenturavtal som använts av
svaranden; inget brott mot artikel 81 i EG-fördraget eftersom svarandens agenter är att betrakta som en
äkta handelsagent och agenturavtalet därför inte omfattas av artikel 81 i EG-fördraget; § 1 UWG;
artikel 81 i EG-fördraget.

24. Appellationsdomstolen i Braunschweig, 12.12.2002, 2 U 71/02, P-247/03 

Autohaus Peter Klusczyk, Salzgitter-Bad mot Firma Autohaus Werner GmbH, Salzgitter.

Den klagandes betalningsanspråk bekräftades, eftersom svaranden inte hade rätt att göra kvittningar
enligt förfarandet för passiv förädling i serviceavtalet på grund av ej uppfyllda försäljningsmål, eftersom
avtal om försäljningsmål bryter mot artikel 81.1 i EG-fördraget.

(Brott mot artikel 6.1 punkt 7, artikel 4.1 punkt 3 i förordning (EG) nr 1475/95.)

Genkäromål avvisades eftersom ingen rätt till information förelåg enligt § 242 BGB, § 86 II HGB.

Italien

När det gäller de nationella domstolarnas tillämpning av gemenskapens konkurrensregler finns det för
närvarande inte någon systematisk övervakningsmekanism för de beslut som de nationella domstolarna
fattar på grundval av dessa regler. Av de tillgängliga uppgifterna framgår dock följande:

i) De nationella domstolarnas beslut

Kassationsdomstolen, arbetsrättsliga avdelningen, dom nr 13054 av den 6 september 2003: I enlighet
med EG-domstolens domar nr 258/98 och 55/96 förklarades i domen bestämmelserna i artikel 9 bis i
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lagdekret nr 510 från 1996, omvandlat med ändringar till lag nr 608 av den 28 november 1996, icke-
tillämpliga vad gäller förbud mot privat arbetsförmedling och det därmed sammanhängande förbudet mot
att anställa vid sidan av arbetsförmedlingarna.

Kassationsdomstolen, civilrättsliga avdelningen, dom nr 5252 av den 4 april 2003: Domen bekräftade att
bestämmelserna om kriterierna för att fastställa arvoden, rättigheter och ersättning till advokater för
tillhandahållande av rättsliga och utomrättsliga tjänster inte strider mot artikel 81 i fördraget. Även om
dessa professionella taxor har utarbetats av företrädare för yrkesgruppen omfattas de av godkännande
och kontroll av de offentliga organen och bevarar således en karaktär av statlig bestämmelse.

ii) Begäran om förhandsavgörande

Under 2003 gjordes endast två hänskjutanden till EG-domstolen med stöd av artikel 234 i EG-fördraget
angående huruvida nationella regler eller metoder som tillämpas av företag är förenliga med artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget. Det ena kom från appellationsdomstolen i Milano (den 21 oktober 2003) och det
andra från regionala förvaltningsdomstolen i Lombardiet (den 26 maj 2003). 

Appellationsdomstolen i Milano tog upp frågan om huruvida de nationella reglerna är förenliga med
artiklarna 10, 82 och 86 i EG-fördraget (och andra). Dessa regler ger skatterådgivningscentrum (Centri di
Assistenza Fiscale) exklusiv rätt att bedriva viss skatterådgivning och utesluter andra ekonomiska
aktörer, även om dessa har behörighet att utöva yrket inom samma område, från att utöva denna
verksamhet på lika villkor och samma sätt.

Förvaltningsdomstolen för regionen Lombardiet inkom med en fråga till EG-domstolen om huruvida de
nationella reglerna är förenliga med gemenskapsreglerna för konkurrens och icke-diskriminering. I dessa
regler anges att det krävs en statlig förhandsprövning för att få utöva advokatyrket, och de ger (för
bedömning av kunskaper och kompetens att utöva yrket) mycket stor makt till de lokala yrkessamman-
slutningarna som de som redan är förvärvsverksamma inom det berörda området tillhör.

Nederländerna

Nederländska domstolar har tillämpat gemenskapens konkurrenslagstiftning i de domar som anges
nedan:

1. Högsta domstolen, 21.3.2003, nr C01/20HR, Nederländerna (försvarsministeriet) mot Vereniging
Centraal bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Internationale tankscheepvaartvereniging. 

Skäl 7 i grunderna för överklagande står i strid med uttalandet från Rotterdams ditriktsdomstol om att
Nederländerna intar en dominerande ställning, eftersom den militära rörledningen är den enda som är
avsedd för överföring av bränsle till vissa områden, vilket f.n. är fallet mellan Pernis och Schiphol, och
staten är den enda part som kan sluta leveransavtal om användningen av ledningen. Enligt högsta
domstolen kunde Rotterdams distriktsdomstol inte ha nått fram till denna slutsats utan att fastställa vissa
fakta om hur stor marknadsandel som representeras av de leveranser som sker via den militära
bränsleledningen och tankbåtar på de inre vattenvägarna. Beslutet att staten innehar en dominerande
ställning på marknaden för leverans av bränsle från Pernis till Schiphol är därför ogiltigt.

2. Näringslivets appelationsdomstol (College van Beroep voor het Bedrijfsleven, CBb), 18.4.2003,
AWB 01/753, Van Vollenhoven Olie B.V. 
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I samband med Van Vollenhove Olies påstående att generaldirektören för den nationella konkurrensmyn-
digheten borde ha tillämpat artikel 88 i konkurrenslagen på överträdelsen av artikel 86.1 i EG-fördraget,
jämförd med § 3.1 g i nederländska konkurrenslagen tillsammans med avsnitt 10 och artiklarna 81 och 82
i EG-fördraget, behandlade näringslivets appelationsdomstol frågan huruvida artikel 88 i nederländska
konkurrenslagen ger generaldirektören för konkurrenssmyndigheten exklusiv behörighet att tillämpa
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Generaldirektören för konkurrenssmyndigheten saknar behörighet
att bedöma huruvida en viss verksamhet inom ett organ som utgör en del av nederländska staten (Venlo
kommun) står i strid med andra bestämmelser i EG-fördraget. I detta fall fanns det ingen anledning att
göra någon bedömning på grundval av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, eftersom näringslivets
appelationsdomstol är enig med distriktsdomstolen i Rotterdam om att Venlo kommun inte bröt mot
avsnitten 6 och 24 i nederländska konkurrenslagen, eftersom kommunen inte agerade som ett företag i
den mening som avses i konkurrenslagen. Gällande avtalsvillkor skall anses bero på att kommunen i
egenskap av myndighet i detta fall utövar sina stadsplaneringsbefogenheter.

3. Rättsenheten vid Raad van State (Afdeling Rechtspraak van de Raad van State [ARRS]), 7.5.2003,
200202457/1 200202516/1, 200201196/1, Centrale organisaties voor de vleesgroothandel mot
jordbruks-, miljö- och fiskeriministeriet. 

De klagande hänvisade till artikel 82 i EG-fördraget vid överklagandet av den avgiftsnivå som tagits ut av
Rendac B.V. på grundval av ministeriets förordningar för godkännande av avgifter inom ramen för
destruktionslagen (Destructiewet). Utan att närmare gå in på frågan om huruvida Rendac B.V.,
Nederländernas enda destruktionsföretag i den mening som avses i destruktionslagen, har sådana
särskilda eller exklusiva rättigheter som anges i artikel 86 i EG-fördraget, anser rättsenheten att Rendac
inte tar ut avgifter som strider mot avsnitt 24 i konkurrenslagen. Enligt avsnitt 21 i destruktionslagen får
de totala intäkterna från destruktionstjänsterna inte överstiga de faktiska kostnaderna. Dessa avgifter
skall årligen godkännas av ministeriet. Till följd av detta förfarande kan Rendac inte missbruka sin
dominerande ställning. Det finns inget skäl att anta att de avgifter som tas ut av Rendac är oskäliga.

4. Högsta domstolen, 6.6.2003, Co1/183 HR, NOS m.fl. mot De Telegraaf. 

I detta mål uppmanades högsta domstolen ånyo att fälla ett avgörande om skyddet av det offentliga
sändingsbolagets (NOS) radio- och tv-program från tryckning i tidningen De Telegraaf. Med hänvisning
till domarna i målen Magill och Oscar Bronner, fastslog högsta domstolen i sin bedömning av klagan, att
förekomsten av objektiva skäl att motivera en sådan åtgärd var avgörande för att kunna bedöma huruvida
NOS m.fl. hade utnyttjat en dominerande ställning. En bedömning utifrån detta kriterium ger inget
fullständigt svar på frågan om det var rimligt att NOS m.fl. vägrade trycktillstånd. I de överklagade
skälen till domen i Rotterdams distriktsdomstol uppgav domstolen att den inte kunde finna någon
tillräcklig motivering till de skäl som NOS m.fl. angivit för att hålla inne de berörda programuppgifterna
och därför kunde den heller inte finna några objektiva skäl som motiverade detta. Denna dom var inte
orimlig och inte otillräckligt motiverad eftersom den gällde ett preliminärt förbudföreläggande.

5. Utrechts dirtriktsdomstol, 27.8.2003, mål nr 14174/HAZ 02-396, Inexco Nederland B.V. mot Laurus
Nederland B.V. 

Domstolen anser att det avtal som slutits mellan Laurus och Inexco och de höjningar av priset på
mjölkprodukter som följer av detta inte är ogiltiga om det fastställs att nederländska mejeriproducenter
inte gick samman för att bilda en förbjuden kartell i den mening som avses i artikel 81 i EG-fördraget
under den period som priserna steg och därför inte följde en gemensam prispolitik i detta avseende. Det
förelåg inga bevis på någon sådan kartell eller något sådant samordnat förfarande.
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Förenade kungariket

Följande domar med stöd i artiklarna 81 och 82 fälldes i högsta domstolen:

1. Arkin mot Borchard Lines Ltd och andra: mål nr 1997 Folio nr. 956, 10.4.2003

Två linjekonferenser ansågs icke ha brutit mot artikel 82, eftersom det saknades bevis för att de syftade
till uteslutningar. Inte heller kunde något brott mot artikel 81 bevisas, eftersom de enhetliga avgifterna
omfattades av linjekonferensens gruppundantag.

2. Bernard Crehan mot Inntrepreneur Pub Company och Brewman Group Ltd, mål nr CH 1998 C801,
26.6.2003

Enligt en hänvisning till ölinköpskontraktet med ett visst bryggeri i detta mål (C-453/99 Crehan mot
1) Courage och 2) Inntrepreneur), fann EG-domstolen att parterna till ett avtal som bryter mot artikel 81
kan ha nationella anspråk till följd av skada som de lidit p.g.a. brottet. I sin dom gällande ölinköps-
kontraktet med ett visst bryggeri fann emellertid den brittiska domstolen att det inte förelåg något brott
mot artikel 81, eftersom marknaden fortfarande var öppen för betydande konkurrens.

D — Tillämpning av 1993 års meddelande om samarbetet mellan 
kommissionen och de nationella domstolarna

Under 2003 behandlas sex förfrågningar från spanska domstolar som gällde civil- och handelsrättsliga
tvister mellan oljebolag och personer som driver servicesstationer. Förfrågningarna kom från följande
domstolar: Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Madrid (förfrågan av den 17 december 2002 som togs
emot av generaldirektoratet den 7 januari 2003), Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Girona (förfrågan
av den 17 februari 2003 som togs emot av generaldirektoratet den 24 februari 2003), Juzgado de Primera
Instancia n° 39 de Madrid (förfrågan av den 28 april 2003 som togs emot av generaldirektoratet den
2 juni 2003), Juzgado de Primera Instancia n° 51 de Madrid (förfrågan av den 24 juni 2003 som togs
emot av generaldirektoratet den 11 juni 2003), Juzgado de Primera Instancia n° 58 de Madrid (förfrågan
av den 10 juli 2003 som togs emot av generaldirektoratet den 8 augusti 2003) och Juzgado de Primera
Instancia n° 55 de Madrid (förfrågan av den 15 september 2003 som togs emot av generaldirektoratet den
24 oktober 2003). Förfrågningarna besvarades av den ansvariga direktören på följande datum:
10 februari 2003, 17 mars 2003, 18 juli 2003, 28 juli 2003, 23 september 2003 och 10 december 2003.

Förfrågningarna avser ett antal likartade problem som frågan om huruvida den som driver
servicestationen skall betraktas som en handelsagent eller som en fristående återförsäljare i förhållande
till avtalsbestämmelserna om affärsrisk; vidare frågan om förordning (EG) nr 2790/1999 om vertikala
begränsningar kan tillämpas på grundavtalet mellan parterna, samt frågan om huruvida avtalet mellan
parterna är förenligt med gemenskapens konkurrenslagstiftning. Kommissionens svar beträffande
skillnaden mellan en handelsagent och en återförsäljare i förhållande till gemenskapslagstiftningen
bygger huvudsakligen på punkterna 12–20 i kommissionens riktlinjer för vertikala begränsningar som
antogs den 24 maj 2000 (116). Vidare klargör kommissionen hur förordning (EG) nr 2790/1999 kan
tillämpas när det gäller varaktigheten för exklusiva inköpsavtal och avskärmningseffekter.
Kommissionens svar bygger här på punkterna 138–160 i riktlinjerna för vertikala begränsningar. 

¥116∂ EGT C 291, 13.10.2000, s. 1.
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Generaldirektoratet besvarade den 9 april 2003 även två förfrågningar om samarbete av den 11 respektive
den 19 november 2002 från Juzgado Central de Instrucción n° 1 angående ett straffrättsligt förfarande
som inletts vid domstolen angående vissa metoder som tillämpas av företag inom bränslesektorn. De
aktuella förfrågningarna är inte förfrågningar om rättsligt samarbete i den mening som avses i
medelandet om samarbete från 1993 då det nationella förfarandet inte syftar till tillämpning av artiklarna
81 och 82 i fördraget utan tillämpning av den nationella straffrätten. Domstolens förfrågningar är mer
allmänt hållna och avser fyra konkurrensärenden på området för saluföring av bränsle, vilka behandlats
av kommissionen i ett tidigare skede. Den ansvariga direktören beskriver i sitt svar hur förfarandena
avlöpt vid kommissionen och vilket resultat de fått, dvs. antingen avskrivning eller en administrativ
skrivelse. Den spanska domstolen hade även begärt att få tillgång till vissa handlingar från de ärenden
som behandlats av kommissionen. Då det nationella förfarandet är ett straffrättsligt förfarande har
generaldirektoratet begärt kompletterande upplysningar från domstolen angående syftet med det
nationella förfarandet och angående vilken typ av upplysningar som domstolen söker innan det kan
besluta om det finns anledning att ge domstolen tillträde till handlingarna eller inte. Kommissionens
skrivelse har ännu inte besvarats.
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V   — STATISTIK

A — Artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget

1. Verksamhet under 2003

1.1 Nya ärenden som inletts under 2003117  118

1.2 Ärenden som avslutats under 2003 119  120

2. Översikt över de senaste fyra åren

2.1 Utveckling av antalet pågående ärenden

Typ Antal Procent

Anmälningar enligt förordning nr 17/1962 71 27 %

Klagomål 94 36 %

Eget initiativ ¥117∂ 97 37 %

Totalt 262 100 %

Anmälningar enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG ¥118∂ 40

¥117∂ Ett sådant ärende inleds på kommissionens eget initiativ.
¥118∂ Rådets och parlamentets direktiv av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät

och kommunikationstjänster. 

Genom formellt beslut Genom informellt förfarande

Överträdelse av artikel 81 6 ¥119∂ Administrativ skrivelse 81.1, 82 9

Överträdelse av artikel 82 4 ¥120∂ Administrativ skrivelse 81.3 16

Icke-ingripande 6 Administrativ skrivelse om oförenlighet 2

Avvisande av klagomål 7 Avvisande av klagomål 50

Invändningsförfarande 1 Administrativt avslutande 218

Beslut på grundval av artikel 86 0

Beslut på grundval av artikel 85 0

Totalt 24 Totalt 295

¥119∂ Ytterligare ett beslut ändrade ett förbudsbeslut som antogs 2002 (i samma ärende). 
¥120∂ Av vilka ett beslut återtar ett tidigare interimistiskt beslut. 

Pågående ärenden i slutet av kalenderåret

2000 2001 2002 2003

Anmälningar 374 313 285 290

Klagomål 359 333 327 267

Eget initiativ 202 195 193 203

Totalt 935 841 805 760
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2.2 Utvecklingen för nya ärenden

2.3 Utvecklingen för avslutade ärenden

B — Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om 
kontroll av företagskoncentrationer (121)

1. Mottagna anmälningar, 1998–2003 

(Anm.: I några få ärenden fattas två slutliga beslut. Det ena gäller ett partiellt hänskjutande till medlemsstaten och det andra
gäller den del av ärendet som inte hänskjutits till medlemsstaten)

2. Beslut enligt artikel 6, 2000–2003 

Nya ärenden som registrerats under året

2000 2001 2002 2003

Anmälningar 101 94 101 71

Klagomål 112 116 129 94

Eget initiativ 84 74 91 97

Totalt 297 284 321 262

Ärenden som avslutats under året

2000 2001 2002 2003

Formella beslut 36 54 33 24

Informella beslut 343 324 330 295

Totalt 379 378 363 319

¥121∂ Ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 (EGT L 180, 9.7.1997).

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Anmälda ärenden 235 272 345 335 277 212

Återkallade ärenden i etapp I 5 7 8 8 3 0

Återkallade ärenden i etapp II 4 5 6 4 1 0

Slutliga beslut 238 270 345 340 275 231

Totalt antal ärenden som avslutats
genom ett formellt beslut 235 269 341 334 264 230

2000 2001 2002 2003

Artikel 6.1 a 1 0,3 % 1 0,3 % 1 0,4 % 0 0 %

Artikel 6.1 b utan åtaganden 293 85,9 % 299 89,2 % 242 93,1 % 203 9,1 %

Artikel 6.1 c 19 5,6 % 22 6,6 % 7 2,7 % 9 4 %

Ärenden där åtaganden gjorts under 
etapp I

28 8,2 % 13 3,9 % 10 3,8 % 11 4,9 %

Totalt 341 100 % 335 100 % 260 100 % 223 100 %
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3. Beslut enligt artikel 8, 2000–2003 

4. Beslut om hänskjutande, 2000–2003

5. Beslut enligt artikel 7, 2000–2003 

C — Statligt stöd

1. Nya ärenden som registrerats under 2003

2000 2001 2002 2003

Beslut enligt artikel 8.2 förenade med 
villkor och ålägganden

12 70,6 % 10 50 % 5 56 % 6 75 %

Beslut enligt artikel 8.2 ej förenade med 
villkor och ålägganden

3 17,7 % 5 25 % 2 22 % 2 25 %

Beslut om förbud enligt artikel 8.3 2 11,7 % 5 25 % 0 0 % 0 0 %

Beslut om uppdelning enligt artikel 8.4 0 0 % 0 0 % 2 22 % 0 0 %

Totalt 17 100 % 20 100 % 9 100 % 8 100 %

2000 2001 2002 2003

Artikel 9 (på begäran av en medlemsstat) 6 10 10 10

Artikel 9 (helt eller delvis till en medlemsstat) 6 7 13 9

Artikel 22.3 0 0 2 1

2000 2001 2002 2003

Artikel 7.4 (dispens från uppskjutande) 4 5 14 8

Jordbruk Transport &  
kol Fiske Övrigt Totalt

Föranmält stöd PN ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 22 22

Anmält stöd N 268 30 35 306 639

Ej anmält stöd NN 29 12 7 53 101

Befintligt stöd E 0 0 0 18 18

Inledda förfaranden C 9 9 1 55 74

Klagomål, ärenden på eget 
initiativ samt misstänkta 
ärenden

CP ej tillämpligt ej tillämpligt 0 177 177

Totalt 306 51 43 631 1 031
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2. Beslut tagna av kommissionen under 2003122

3. Ärenden rapporterade av medlemsstaterna enligt gruppundantagsförordningarna 
under 2003, per medlemsstat 

4. Utvecklingen för perioden 1992–2003123

Jordbruk Transport 
&  kol Fiske Övrigt Totalt

Inga invändningar 269 36 0 237 542

Beslut inom ramen 
för det formella 
granskningsförfarandet

Inledande 9 6 1 55 71

Positiva 2 3 22 18 45

Negativa 4 0 2 20 26

Villkorade 0 1 0 7 8

Lämpliga åtgärder 0 0 0 19 19

Övriga beslut ¥122∂ 10 2 5 18 35

Totalt 294 48 30 374 746

¥122∂ Övriga beslut innefattar: korrigeringar, lingvistiska revisioner, modifieringar av tidigare beslut, återtagande av beslut,
återtagande av anmälningar.

EU BE DK DE UK ES FR EL IE IT LU AT NL FI PT SE

Utbildningsstöd 53 2 10 22 4 1 11 1 1 1

Små och medel-
stora företag

142 3 13 44 14 6 1 56 4 1

Anställningsstöd 8 2 1 1 4

Totalt 203 5 0 25 67 18 1 7 1 71 0 5 2 0 1 0

Beslut tagna 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inga invändningar 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271 237

Beslut inom 
ramen för det 
formella 
gransknings-
förfarandet

Inledande 30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62 55

Positiva 25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29 18

Negativa 8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37 20

Villkorade 7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5 7

Lämpliga åtgärder/Övriga 
beslut ¥123∂

9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33 37

Totalt 552 467 527 619 474 502 460 444 445 451 437 374

¥123∂ Se fotnot 122.
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5. Beslut fördelat på medlemsstaterna124

EU BE DK DE UK ES FR EL IE IT LU AT NL FI PT SE

Inga invändningar 237 10 7 56 9 15 30 3 32 1 20 8 4 3 13 26

Beslut inom 
ramen för det 
formella 
gransknings-
förfarandet

Inledande 55 4 1 9 4 6 12 10 2 1 6

Positiva 18 2 5 4 1 2 1 1 2

Negativa 20 3 3 2 4 1 3 1 1 2

Villkorade 7 2 1 1 1 1 1

Lämpliga åtgärder 19 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Övriga beslut ¥124∂ 18 1 8 3 1 1 1 3

Totalt 374 21 9 84 10 30 45 5 52 2 34 14 8 4 14 41

¥124∂ Se fotnot 122.
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VI  — UNDERSÖKNINGAR

Under 2003 beställde Generaldirektoratet för konkurrens nitton undersökningar, av vilka nio är slutförda.
Åtta av dem är konfidentiella. 

Arton undersökningar som beställdes 2002 slutfördes 2003. Tio av dessa är konfidentiella.

1. Antitrust

WRC och Ecologic: Undersökning av konkurrensbestämmelsernas tillämplighet på vattensektorn i
Europeiska gemenskapen

Undersökningens syfte (125) var att ta fram en rapport om tillämpligheten av EU:s konkurrensbestämmelser
på vattensektorn. Den skulle beskriva de rättsliga och ekonomiska ramarna för en vattenordning i EU och
dess medlemsstater, peka ut möjligheterna för en ökad konkurrens (eller eventuellt omöjligheten av en
sådan) och sätt att förbättra lagstiftningen, och att undersöka hur EU:s konkurrenslagstiftning kan bidra till
en effektiv konkurrens inom vattensektorn så som den idag är uppbyggd.

Rapporten ger en överblick över huvudfrågorna utan att gå in på alla i detalj. Den börjar med en kort
beskrivning av de rättsordningar som finns i EU idag för vattenindustrin och drar upp konturerna av
strukturen och ägandeförhållandena för vatten- och spillvattentjänsterna i femton av EU:s
medlemsländer. Som bilaga medföljer korta överblickar över enskilda länder. För det andra ger rapporten
en kort beskrivning av de centrala ekonomiska frågorna för vattenbranschen. För det tredje går den
igenom de marknadsekonomiska begreppen inom vattensektorn och skiljer därvid mellan konkurrens om
marknaden (konkurrens om ensamrätten att driva en vattentjänst) och konkurrens på marknaden (t.ex.
common carriage). För det fjärde går rapporten igenom EU:s konkurrensregler och konkurrenspolitik
med tanke på hur de bidrar till konkurrensen i vattensektorn. Lagstiftningen för den inre marknaden,
särskilt på upphandlingsområdet, beskrivs också. Slutligen föreslår rapporten lagstiftningslösningar (med
fokus på ekonomiska regleringsmetoder) som skulle kunna komplettera eller ersätta en tillämpning av
konkurrensreglerna och konkurrenspolitiken i vattensektorn. 

Syftet med undersökningen var inte att knäsätta någon definitiv slutsats om införande av konkurrens i
vattensektorn utan att ge en fingervisning om vilka alternativ som finns inom ramarna för EU:s
bestämmelser och politik. Syftet var också att lyfta fram frågorna och stimulera en debatt om dem. 

Den ekonomiska verkan av medlemsstaternas lagstiftning för de fria yrkena, Institut für Höhere Studien,
Wien 2003

För att samla strukturerad information om lagstiftning som påverkar de fria yrkena och den ekonomiska
verkan av denna beställde Generaldirektoratet för konkurrens 2002 en oberoende undersökning av
lagstiftningen för de fria yrkena i olika medlemsstater. Rapporten stod klar i mars 2003 och finns

¥125∂ Hela rapporttexten finns tillgänglig på GD Konkurrens hemsida: http://europa.eu.int/comm/competition/publications/
publications/#water
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tillgänglig på generaldirektoratets hemsida (126). Den är uppdelad i tre delar. Del 1 är huvudrapporten, i
del 2 finns några fallstudier och del 3 innehåller hänvisningar och bilagor. 

Undersökningen utvecklar ”regleringsindex” för de yrken som undersöks: juridiska tjänster (jurister och
notarier), redovisningstjänster (bokhållare, revisorer och skatterådgivare), tekniska tjänster (arkitekter
och ingenjörskonsulter) och apotekstjänster (apotekare i detaljistledet). Jämförelser görs också länderna
emellan. Det finns ett index för reglering av marknadstillträde och ett allmänt index. De länder som har
mest lagstiftning för alla yrken är Österrike, Italien, Luxemburg och (med ett undantag) Tyskland,
eventuellt också Grekland. Belgien, Frankrike, Portugal och Spanien verkar ligga i mittfältet, medan
Storbritannien, Sverige och Danmark (utom apoteken), Nederländerna, Irland och Finland jämförelsevis
har en ganska liberal lagstiftning. 

Undersökningen fortsätter med att påpeka att det inte finns några tydliga tecken på problem i de länder
där det finns mindre lagstiftning. Uppgifterna verkar också tyda på att en låg lagstiftningsgrad snarare
bidrar till att skapa välstånd än tvärtom, eftersom de yrkesverksamma i länder med låg lagstiftningsgrad
relativt sett har lägre inkomster, men det däremot finns ett större antal verksamma och de skapar en
relativt sett högre omsättning som helhet.

Undersökningar av marknadsdefinitionen i mediasektorn — jämförande rättslig analys (127)

I undersökningarna analyseras de kriterier EU-institutionerna (särskilt då kommissionen) använder för att
definiera marknaden vid tillämpningen av konkurrenslagstiftningen på medierna. De kriterier som
formulerades ledde till att man tog fram en uppsättning kriterier enligt vilka lagstiftning och rättsfall
bedömdes. 

I en undersökning, utförd av Bird & Bird Research, analyserades också lagstiftningen och medialag-
stiftningen enligt samma kriterier i fyra medlemsstater: Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien.
I en annan, utförd av Institut für Europäisches Mediarecht, görs detsamma för nio andra medlemsstater:
Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Sverige.

I undersökningen bedöms hur sammanhängande och konsekventa de nu använda definitionerna är med
tanke på syftet med en marknadsdefinition och mot bakgrund av hur viktig en sådan är i en analys av
konkurrenslagstiftningen och hur avgörande praktisk vikt den därför har för affärsbeslut. 

Analys av licenser mellan flera parter (128) 

Denna undersökning har tagits fram i samband med kommissionens översyn av tillämpningen av
artikel 81.1 och 81.3 på patentpooler och korslicensiering i fråga om immateriell äganderätt. Syftet är att
täcka licenser mellan flera parter (patentpooler) bättre i den reviderade gruppundantagsförordningen för
tekniköverföringsavtal.

¥126∂ Länk till sammanfattningen och rapporten som helhet, den senare enbart på originalspråket engelska. Rapporten uttrycker
enbart författarnas syn på frågorna och har inte på något sätt anpassats eller godkänts av kommissionen. Den kan alltså
inte betraktas som ett uttryck för kommissionens och dess avdelningars åsikter. Europeiska kommissionen går inte i god
för riktigheten av uppgifterna i rapporten och tar inte på sig något ansvar för hur dessa använts.

¥127∂ Uppdragstagare: Bird & Bird Research och Institut für Europäisches Mediarecht. Undersökningarna är tillgängliga på
GD Konkurrens hemsida: http://europa.eu.int/comm/competition/publications/publications

¥128∂ Uppdragstagare: Charles River Associates Ltd. Rapporten som helhet finns tillgänglig på denna adress: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf
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2. Koncentrationer

De ensidiga effekternas ekonomi 

När kommissionen arbetade med sina riktlinjer för horisontella koncentrationer beställde man samtidigt
en undersökningsrapport om ”De ensidiga effekternas ekonomi” (129) av en forskningsgrupp från
universitetet i Toulouse, bestående av professorerna Patrick Rey, Marc Ivaldi, Bruno Julien, Paul
Seabright och Jean Tirole. 

Rapporten behandlar under vilka omständigheter en sammanslagning mellan två konkurrerande företag
(en horisontell koncentration) avsevärt kan minska konkurrensen på en marknad, även om det inte finns
någon misstanke om samverkande effekter (kollektiv dominans) på marknaden efter sammanslagningen.

Begreppsmässigt skiljer författarna mellan tre olika effekter av en horisontell koncentration, som alla
påverkar marknadsbalansen efter sammanslagningen: a) de sammanslagna företagen som agerar som en
enhet, b) konkurrenternas reaktioner, och c) den sammanslagna enhetens motreaktion. Författarna
förespråkar en analys av den ensidiga verkan av sammanslagningar utifrån denna trestegsanalys,
eftersom man på detta sätt kan se de fulla verkningarna av sammanslagningen.

Om en marknad som utmärks av priskonkurrens kan därför följande sägas:

— En enda enhet: Den mest direkta verkan av sammanslagningen blir minskad priskonkurrens mellan
de företag som slås samman. Före sammanslagningen skulle det ena företaget ha förlorat kunder till
det andra om det höjde sina priser. Genom sammanslagningen undanröjs detta hinder. 

— Reaktion: Andra företag på samma marknad kan också dra nytta av det minskade konkurrenstryck
sammanslagningen leder till, eftersom prishöjningar som det sammanslagna företaget gör kan öka
efterfrågan för de konkurrerande företagen, som då i sin tur kan tjäna på att höja priserna (som
konkurrensreaktion). 

— Motreaktion: Denna minskning av konkurrenstrycket från andra företag kan stärka det
sammanslagna företagets ursprungliga motiv för att höja priserna. 

Författarna utvecklar sedan en liknande analysstruktur för kvantitetskonkurrens (marknader där företags
kvantitets- eller produktionsbeslut är den avgörande faktorn för prisnivån). I sådana fall kan framför allt
konkurrenternas reaktion bli annorlunda: de kan tänkas motverka de sammanslagna företagens önskan
om att sänka produktionen (och höja priserna). 

Författarna föreslår därför att man när man analyserar sammanslagningar skiljer mellan marknader där
konkurrensen främst gäller priset och marknader där den främst drivs av kvantiteten (produktionen).

De går därefter närmare in på begreppet ”ensam dominans” och existensen av jämviktseffekter,
användning av koncentrationsindikatorer, produktdifferentieringens (och produktstrukturens) roll och en
rad andra faktorer som effektivitetsvinster, inträde och utträde och potentiell konkurrens.

¥129∂ Rapporten finns tillgänglig på denna adress: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review
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Rapporten avslutas med en presentation av kvantitativa metoder för analys av ensidiga effekter.
Författarna förespråkar vad de kallar empiriska strukturella metoder – metoder som kombinerar statistisk
teknik med modeller för konkurrensbeteende.

3. Statligt stöd (130)

Metoder och indikatorer som medlemsstaterna använder för att bestämma vilka regioner som är
berättigade till regionalstöd perioden 2000–2006 (131)

Denna analys gjordes i samband med översynen av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (132)
för perioden efter 2006. Analysen gäller vilka kriterier medlemsstaterna har valt för att bestämma vilka
regioner som skall vara berättigade till undantag enligt artikel 87.3 c för perioden 2000–2006 och vilka
undersökningar de har gjort av kriteriernas effektivitet.

Undersökningens slutsats är att medlemsstaterna har anpassat sig väl till riktlinjernas bestämmelser men
samtidigt använt ganska olika kriterier. Det finns ännu inte många undersökningar som täcker den period
som inleddes 2000, men för perioden innan finns det ganska många och de är också intressanta för de val
som gjordes 2000.

Översyn av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål (133)

Denna analys gjordes i samband med översynen av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (134)
för perioden efter 2006. Den tog upp utvecklingsbehoven i de regioner som är berättigade till undantag
enligt artikel 87.3 c och de stödformer som finns.

Undersökningen tar upp stödinstrumentens starka och svaga punkter i förhållande till de regionala
problemen. Det finns ingen enhetlig lösning. Man föreslår snarare en ökad flexibilitet när det gäller valet
av stödinstrument. I allmänhet utgör de ”mjuka” stöden till små företag ett intressant alternativ till
investeringsstöd till stora företag.

¥130∂ http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional
¥131∂ Uppdragstagare: LRDP Ltd.
¥132∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9, ändrad i EGT C 258, 9.9.2000, s. 5.
¥133∂ Uppdragstagare: IBEX Consultants Ltd. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/ 
¥134∂ EGT C 74, 10.3.1998, s. 9, ändrad i EGT C 258, 9.9.2000, s. 5.
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VII — SYNPUNKTER PÅ DEN XXXII:A RAPPORTEN

A — Europaparlamentet

Europaparlamentets resolution om kommissionens XXXII:a rapport om 
konkurrenspolitiken (2002) och svar från kommissionen

Europaparlamentets resolution om konkurrenspolitiken B5-0047/2004, P5_TA-PROV(2004)0053

1. Föredragande: Christa Randzio-Plath och Benedetto Della Vedova.

2. EP-nummer: B5-0047/2004.

3. Datum för antagande: 29.1.2004.

4. Ärende: Kommissionens konkurrenspolitik.

5. Behörigt parlamentsutskott: Utskottet för ekonomi och valutafrågor.

6. Bakgrund till betänkandet:

Parlamentet brukar hålla en allmän debatt om alla sidor av konkurrenspolitiken i samband med
antagandet av årsrapporten (detta är den XXXII:a rapporten och gäller år 2002).

7. Analys av texten och parlamentets krav: 

Parlamentet välkomnar den XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken och erkänner och välkomnar
kommissionens insatser och den givande dialogen med den. Parlamentet fäster stor vikt vid den översyn
som har inletts i och med moderniseringen av bestämmelserna om konkurrensbegränsande avtal och
missbruk av dominerande ställning samt reglerna för företagssammanslagningar och uppmanar
kommissionen att fortsätta sitt arbete med nya standardförfaranden och större insyn i kontrollen av
statligt stöd. Parlamentet betonar vikten av rättslig säkerhet för företagen när det gäller avtals förenlighet
med konkurrensbestämmelserna och domstolarnas ansvar och befogenheter. Parlamentet betonar vikten
av enhetliga förutsättningar för tillämpningen av konkurrensbestämmelserna i samtliga medlemsstater.
Parlamentet beklagar att förseningar och asymmetrier i liberaliseringen av energimarknaderna redan har
framkallat snedvridningar av konkurrensen. Parlamentet stödjer kommissionens initiativ att se över de
fria yrkena i ljuset av konkurrenslagstiftningen och föreslår förändringar i organisationen av EU-
domstolarnas prövningssystem. Slutligen gratulerar parlamentet kommissionen till att framgångsrikt ha
slutfört förhandlingarna om kapitlen om konkurrenspolitiken med tio kandidatländer.
KONK. RAPP. 2003
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8. Kommissionens svar på parlamentets yrkanden och en översikt över kommissionens
nuvarande och planerade insatser:

Punkter i parlamentets resolution Kommissionens ståndpunkt

4. Europaparlamentet fäster stor vikt vid den omfat-
tande processen för att se över lagstiftningen som
påbörjades med arbetet med att modernisera
antitrustlagstiftningen och som sedan fortsatt med
omfattande reformer av lagstiftningen för kontroll av
företagssammanslagningar. Parlamentet uppmanar
kommissionen att skynda på arbetet med nya stan-
dardförfaranden för kontroll av statligt stöd inför den
förestående EU-utvidgningen. Parlamentet noterar
att kommissionens befogenheter att kontrollera före-
tagssammanslagningar utsträcks i linje med kartell-
lagstiftningen. Parlamentet vill belysa en stor
skillnad mellan syftena med kontroll av företags-
sammanslagningar och bekämpning av överträdelser
i samband med kartellbildningar. Parlamentet påpe-
kar att en undersökning av olika former av koncen-
tration, till skillnad från överträdelser i samband
med kartellbildningar, inte förutsätter att parternas
syfte med samgåendet är olagligt. Parlamentet upp-
manar kommissionen att se över arbetet med att
stärka undersökningsbefogenheterna i förordningen
om kontroll av företagskoncentrationer. Parlamentet
menar att kommissionen hur som helst bör göra klart
att den avser att efterfölja de allmänna tillämpliga
processrättsliga principerna vid utarbetandet av för-
farandena, så länge dessa inte uttryckligen anges i
själva förordningen.

Kommissionen instämmer i att det finns viktiga skillna-
der mellan koncentrationskontroll och bekämpning av
karteller. Politiken har dock samma syfte i båda fallen:
skyddet av den effektiva konkurrensen på den gemen-
samma marknaden. Att kommissionen har effektiva
utredningsverktyg till sitt förfogande för rättstillämp-
ningen är därför lika viktigt inom båda dessa huvudom-
råden av konkurrenspolitiken.
Kommissionen kommer alltid att iaktta principen om
proportionalitet i utövandet av sina verkställande befo-
genheter enligt den nya koncentrationsförordningen.

5. Europaparlamentet välkomnar att moderniseringen
av konkurrenspolitiken sakta men säkert börjar ta
form. Parlamentet påpekar att avskaffandet av
anmälningskravet säkerligen kommer att leda till
en minskning av företagens administrativa börda.
Parlamentet uppmanar åter kommissionen att
beakta företagens berättigade önskan om ökad
rättslig säkerhet i samband med invecklade anmäl-
ningsförfaranden och stora investeringar. Parla-
mentet menar att kommissionen i sådana fall bör
inrätta en möjlighet att lämna ett allmängiltigt
besked om i vilken utsträckning olika avtal är för-
enliga med EU:s konkurrensbestämmelser.

För att säkra en tillräcklig grad av rättslig säkerhet har
kommissionen på senare år ständigt arbetat med att ta
fram vägledning till företagen, särskilt genom att
offentliggöra utförliga riktlinjer. Kommissionen ämnar
också ställa sig till förfogande för vägledning till före-
tag i enskilda fall, där frågan står hur konkurrensreg-
lerna skall tillämpas och det inte finns tydliga regler i
nuvarande lagstiftning och rättspraxis. De närmare för-
farandena för de nya vägledande skrivelserna finns i ett
tillkännagivande från kommissionen. Detta är ett viktigt
sätt att förbättra den rättsliga säkerheten för företagen.
De utgör dock ingen återgång via ”bakdörren” till ett
anmälningsförfarande, eftersom det skulle undergräva
det viktigaste reformskälet: att nå fram till ett effekti-
vare genomförande av EG:s konkurrensbestämmelser. 
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6. Europaparlamentet anser mot bakgrund av att EU:s
kartellagstiftning i framtiden kommer att tillämpas
på ett decentraliserat sätt av nationella myndigheter
och domstolar, att den s.k. one-stop shop-principen
måste slås fast, eftersom lagstiftningen inte inne-
håller några bestämmelser med tydliga kriterier för
ansvars- och befogenhetsfördelning. Eftersom det
måste förhindras att företag blir inblandade i flera
rättsliga processer inför olika nationella myndighe-
ter för konkurrensbegränsande samverkan, uppma-
nar Europaparlamentet kommissionen att anta
riktlinjer i syfte att öka rättssäkerheten för företag.

Ett effektivt genomförande och en konsekvent tillämp-
ning av EG:s konkurrensregler uppnås bäst genom ett
system med parallell behörighet enligt vad som sägs i
förordning (EG) nr 1/2003. På detta sätt kan rättstilläm-
parna dela upp arbetet på effektivaste sätt enligt princi-
perna i kommissionens tillkännagivande om Europeiska
konkurrensnätverket. De går ut på att ett ärende skall
behandlas av en myndighet som är väl lämpad att göra
det. När det krävs parallella åtgärder för att effektivt
bekämpa överträdelser, skall nätverkets medlemmar
agera i tätt samarbete. 

7. Europaparlamentet anser att moderniseringen av
konkurrenspolitiken endast kan bli framgångsrik
om kommissionen lyckas skapa enhetliga förutsätt-
ningar för tillämpningen av konkurrensbestämmel-
serna i samtliga medlemsstater. Parlamentet menar
att detta kräver att kommissionen ser till att det
inrättas ett förfarande för överklagan på EU-nivå
mot beslut som fattas av nationella konkurrens-
myndigheter vid tillämpning av EU:s konkurrens-
bestämmelser.

Enligt förordning (EG) nr 1/2003 skall sådana avtal
som avses i artikel 81 i EG-fördraget alltid granskas i
förhållande till samma rättsliga normer: EG:s konkur-
renslagstiftning. Samtidigt gäller anmälningskraven i
förordning (EG) nr 1/2003 för alla sådana ärenden.
Dessa krav är grundstenen för Europeiska konkurrens-
nätverket. Det täta samarbetet i nätverket kommer att
främja framväxten av en gemensam konkurrenskultur.
Kommissionen är alltså övertygad om att det kommer
att skapas enhetliga förutsättningar, även om man inte
inom en omedelbar framtid kan tänka sig någon ban-
brytande institutionell utveckling som skapandet av ett
integrerat europeiskt rättssystem. 

8. Europaparlamentet påpekar att en decentralisering
av övervakningen inte får leda till att man äventyrar
stödpolitiken för den inre marknaden. Parlamentet
framhåller att införandet av gruppvisa undantag
rörande statligt stöd innebär allvarliga risker. Kom-
missionen hävdar med rätta att gruppvisa undantag
från kartellagstiftningen kommer att innebära att
man inte kan förvänta sig att de nationella myndig-
heterna granskar det statliga stödet på samma sätt
som genomförandet av EU-stödet, eftersom dessa
myndigheter är jäviga. Parlamentet uppmanar därför
kommissionen att inrätta ett korrekt kontrollsystem,
och om det inte är möjligt, att kommissionen avskaf-
far gruppvisa undantag vid övervakning av statligt
stöd

Gruppundantagen kräver att kommissionen får anmälan
om alla stödåtgärder. Kommissionen övervakar alltså
tillämpningen av förordningarna och kan granska de
stödåtgärder som beslutas enligt dem.

9. Europaparlamentet välkomnar beslutet att anta den
nya förordningen om tillämpning av artikel 81.3 i
fördraget på vissa kategorier av vertikala avtal och
samordnat agerande i motorfordonsbranschen, men
konstaterar att man ännu inte sett några vinster för
konsumenterna. Parlamentet uppmanar därför
kommissionen att noggrant övervaka att de nya
bestämmelserna tillämpas fullt ut, och att det om
nödvändigt görs ändringar i dem i enlighet med
ursprungsförslaget. Parlamentet efterlyser särskilt
att man uppmärksammar minskningen av antalet
oberoende handlare och att dominansen på import-
sidan i vissa medlemsstater ökat. Parlamentet upp-
manar kommissionen att särskilt uppmärksamma
problemen med distribution av teknisk information
från tillverkarna till fristående bilförsäljare och
verkstäder.

Under övergångsperioden ansträngde sig kommissio-
nen att förklara hur förordningen är tillämplig på garan-
tisystem. Bland annat gav man vägledning till berörda
parter i form av en förklarande broschyr och en samling
frågor och svar.
Nu när övergångsperioden är slut riktar kommissionen
uppmärksamheten på övervakning och genomförande.
Kommissionen kommer också att göra en utvärdering
av hur gruppundantagen fungerar enligt artikel 11 i för-
ordning (EG) nr 1400/2002.
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10. Europaparlamentet uppmanar därför kommissio-
nen att mot bakgrund av erfarenheterna från motor-
fordonsmarknaden se till att det även görs en
förhandsbedömning av effekterna av bestämmel-
serna i kartellagstiftningen i enlighet med de förfa-
randen som redan tillämpas av kommissionens
olika avdelningar när det gäller annan lagstiftning.

Kommissionens gruppundantagsförordningar som rör
antitrustfrågor, t.ex. förordningen om bildistribution, är
ingen sådan lagstiftning som kräver en konsekvensbe-
dömning. De klargör bara på vilket sätt kommissionen
skulle tillämpa fördragets konkurrensbestämmelser vid
vissa beteenden från företagens sida.

14. Europaparlamentet betonar, inom ramen för direk-
tiv 2002/21/EG om elektroniska kommunikations-
nät, behovet av att garantera överensstämmelse
med resonemanget bakom skäl 27 i detta direktiv,
vilket syftar till att uppnå en bättre balans mellan
konkurrens och reglering. De nationella reglerings-
myndigheterna bör under hela beslutsprocessen
granska hur lämpade konkurrensreglerna är för att
garantera en konkurrensutsatt marknad, och endast
om de gör en negativ bedömning bör de föreslå en
ad hoc-reglering. Den allmänna principen bör även
fortsättningsvis vara att regleringsmyndigheterna i
sektorn endast träder in om och när konkurrensreg-
lerna visar sig vara otillräckliga för att garantera en
rättvis konkurrens.

Kommissionen stödjer betoningen av målet att skapa en
lämplig balans mellan konkurrenslagstiftningen och
sektorsspecifik förhandsreglering. De nationella till-
synsmyndigheterna bör använda tre kumulativa kriterier
när de bedömer vilka marknader som är lämpliga för
föregripande regleringar, nämligen att det förekommer
stora och varaktiga hinder för marknadstillträde, att det
inte finns någon tendens till effektiv konkurrens och att
konkurrenslagstiftningen är otillräcklig för att avhjälpa
bristerna på marknaden/marknaderna. Utifrån dessa kri-
terier har kommissionen i sin rekommendation av den
11 februari 2003 pekat ut arton marknader som kan
komma i fråga för sektorsspecifik förhandsreglering,
och denna lista kommer regelbundet att ses över på
grundval av samma kriterier.

18. Europaparlamentet anser att det nuvarande syste-
met med överklagande till EG-domstolen bör för-
bättras och begär att kommissionen genomför en
genomförbarhetsstudie för ett oberoende pröv-
ningsorgan, såsom en ny rättsinstans i enlighet med
artikel 225a i fördraget, så att fall vid domstolen
kan behandlas snabbt och effektivt av domare med
specialistkunskap om rättsliga och ekonomiska
konsekvenser av sammanslagningar. Kommissio-
nen bör rapportera till Europaparlamentet om sina
resultat så snart som möjligt.

Gemenskapsdomstolarna utövar omsorgsfull och nog-
grann kontroll av kommissionens tillsynsåtgärder. Kon-
trollen avser slutliga beslut som fattas utifrån
kommissionens sakbedömning av större transaktioner
och procedurfrågor i samband med företagens rätt till
försvar. De har också infört ett snabbförfarande och kan
bevilja interimsåtgärder.
Det krävs en ingående granskning för att bedöma möj-
ligheterna med en ny rättsinstans i enlighet med arti-
kel 225a. Förmodligen är domstolen själv bäst lämpad
att göra en sådan bedömning, som skulle omfatta allt
från arbetsbördan (EG-domstolarnas interna) till funda-
mentala spörsmål kring tolkningen av fördraget, främst
hur stor vikt som skall läggas vid konkurrensbestäm-
melserna och därmed hur önskvärt det är att domstolen
fortsätter att utveckla tolkningen av dem. 

19. Europaparlamentet anser att långsiktiga föränd-
ringar bör övervägas, såsom ett nytt system där det
slutliga beslutet avseende en sammanslagning,
inbegripet de villkor som utkrävs, bör vara föremål
för en förhandsgranskning av ett oberoende pröv-
ningsorgan i ett snabbförfarande och på så sätt
skapa större rättssäkerhet för företagen och deras
konkurrenter. Detta skulle förbättra öppenheten
och insynen i förfarandena samtidigt som behovet
av ett snabbt och välgrundad beslut tillgodoses.

Kommissionen har konsekvent stött EG-domstolarna i
deras arbete på senare tid för att skapa snabbare gransk-
ningsförfaranden, särskilt i koncentrationsärenden där
de processande parterna försöker hålla liv i sitt avtal.
Däremot är kommissionen inte övertygad om förde-
larna med att införa ytterligare en formell prövning i det
administrativa förfarandet för att godkänna koncentra-
tioner. En sådan förändring skulle medföra att över-
synsprocessen förlängdes ytterligare. 
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B — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om den XXXII:a 
rapporten om konkurrenspolitiken 2002 och svar från kommissionen 

20. Europaparlamentet påminner kommissionen om
”sammanslagningsparadoxen” och efterfrågar en
strikt policy för kontroll av sammanslagningar
enligt vilken man inte enbart ser till de ekonomiska
aspekterna av sammanslagningar och uppköp, utan
även till sysselsättningen och de sociala aspek-
terna. Parlamentet efterfrågar därför en mer lång-
siktig bedömning, där hela Lissabonagendan
beaktas i fråga om fler och bättre arbetstillfällen
och ökad social sammanhållning.

Kommissionen anser att en effektiv konkurrenspolitik
är central för uppbyggnaden av en stabil arbetsmarknad
inom EU. Kommissionen har dock ett särskilt mandat
att kontrollera hur stora, gränsöverskridande koncentra-
tioner påverkar konkurrensen. Detta får inte förväxlas
med det önskvärda med ett visst mått av anställnings-
skydd, vilket är en uppgift för den sociala lagstift-
ningen. Inte heller anser kommissionen att det är
önskvärt att konkurrenslagstiftningen på koncentra-
tionsområdet används som ett industri- eller handelspo-
litiskt instrument, eftersom det skulle innebära att
kommissionen måste uttala sig godtyckligt om hur
vissa sektorer eller branscher skall främjas. Detta är en
metod som inte bara är oduglig som ekonomiska politik
utan även skulle försämra EU:s förbindelser med sina
främsta handelspartner.

Rapport från kommissionen — XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 
SEK(2003) 467 slutlig GD konkurrens — Mario Monti 

Punkter i EESK:s yttrande som bedömts viktiga Kommissionens ståndpunkt

2.2 Framhållas särskilt bör den därmed förknippade
övergången från ett system med anmälan och godkän-
nande till ett system som bygger på rättsligt grundade
undantag där företagen själva måste kontrollera att
deras avtal överensstämmer med artikel 81 i EG-fördra-
get. […] Systemet med rättsligt grundade undantag
befriar företagen från onödigt byråkratiskt merarbete.
De rättsliga oklarheter som ett sådant systemskifte för
med sig för företagen hade dock kunnat skingras något
om förordningen gett företagen rätt att i komplicerade
enskilda fall begära in ett motiverat yttrande från kom-
missionen, i stället för att företagen blir hänvisade till
informell vägledning, som kommissionen inte är för-
pliktigad att avge. Kommissionen bör alltid vara beredd
att avge ett yttrande i samband med nya sak- och rätts-
frågor, men också i de fall då det är fråga om betydande
investeringar och omfattande eller oåterkalleliga struk-
turella förändringar.

Det system med rättsligt grundade undantag som ska-
pas genom förordning (EG) nr 1/2003 befriar företagen
från onödigt administrativt besvär och låter kommissio-
nen koncentrera sina krafter på att beivra de allvarli-
gaste överträdelserna av EU:s konkurrenslagstiftning.
En rätt för företagen att begära motiverade yttranden
riskerar att motverka detta. När kommissionen beslutar
om den skall utforma en vägledande skrivelse måste
den ha rätt att ta hänsyn till hur det påverkar dess priori-
teringar. Investeringens storlek är i sig inget skäl att
ägna kommissionens knappa resurser åt att ge vägled-
ning. Företagen har i allmänhet goda möjligheter att
bedöma lagligheten i sina åtgärder. De har gruppundan-
tagsförordningarna, rättsfallen och rättslig praxis till sitt
förfogande, och de får vägledning av kommissionens
riktlinjer och tillkännagivanden. Som kommissionen
erkänner i sitt tillkännagivande om informell vägled-
ning vid nya frågor (EUT C 101, 27.4.2004) kan det
emellertid finnas fall där rättsläget inte är tillräckligt
tydligt samtidigt som företagen sätter stora investe-
ringar på spel. I sådana fall kommer kommissionen att
överväga en vägledande skrivelse.
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2.2.2 Tilllämpningen av de europeiska antitrustreglerna
kommer i framtiden att decentraliseras direkt till de
nationella konkurrensmyndigheterna och de nationella
domstolarna, så att medlemsstaternas konkurrensmyn-
digheter kommer att ha ett nära samarbete med kom-
missionen och med varandra i ett europeiskt
konkurrensnätverk. Kommittén skulle dock vilja se en
starkare förankring av one-stop-shop-principen för att
utesluta att företag blir föremål för flera parallella
antitrustförfaranden i flera olika medlemsstater. Med
tanke på att förordningen inte innehåller några detalje-
rade kriterier för hur ärendena skall tilldelas, rekom-
menderar kommittén att kommissionen med hjälp av
riktlinjer för detta skapar den rättssäkerhet som företa-
gen behöver.

Syftet med kommissionens tillkännagivande om samar-
bete inom nätverket av konkurrensmyndigheter (EGT C
101, 27.4.2004) är att nätverkets medlemmar så ofta
som möjligt skall lämna över ärenden till en enda väl
lämpad myndighet. I vissa fall kan dock två eller flera
myndigheter behöva handlägga ett ärende parallellt.
Dessa situationer förklaras i tillkännagivandet.

2.2.4 För att även fortsättningsvis kunna säkerställa ett
effektivt genomförande av EG-konkurrensreglerna i ett
system med rättsligt grundade undantag är det logiskt
att kommissionen utvidgar sina kontrollbefogenheter.
Förordningen ger dock företagen endast begränsad rätt
till försvar. Man bör se till att allmänna rättssäkerhets-
principer respekteras i processer riktade mot företag,
om inte dessa principer redan nämnts i förordningen.
Det vore önskvärt om kommissionen kunde ta upp
denna fråga i de tillkännagivanden som kommissionen
meddelat att man kommer att offentliggöra.

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 erkänns att de
berörda parternas rätt till försvar till fullo skall respek-
teras. Närmare uppgifter om garantierna vid olika sidor
av rätten till försvar lämnas i kommissionens förord-
ning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 (EUT L 123,
27.4.2004). 

2.3 [...] Vid en ny översyn av denna ordning bör riktlin-
jerna för fastställande av böter integreras i ordningen,
eftersom de har en direkt koppling till denna. Det vore
även önskvärt om kommissionen i samband med bötes-
beräkningen kunde inrikta sig mer på de konkreta ska-
dor och följderna av dessa som den aktuella
konkurrensstörningen har förorsakat.

Eftersom kommissionens nuvarande regler om förmån-
lig behandling sågs över helt nyligen finns det inga pla-
ner på en ny översyn. Dessa regler gäller för övrigt
enbart karteller, medan riktlinjerna för böter gäller för
alla antitrustöverträdelser. Det finns därför ingen tydlig
fördel med att integrera dessa regler. 
Vid bötesberäkningen tar kommissionen redan hänsyn
till de faktiska följderna av en överträdelse för att
bedöma dess allvar, i de fall dessa följder kan mätas. 

2.5.9.2 [...] Eftersom fria yrken inte bara fyller ekono-
miska utan också sociala funktioner, och därför är
underkastade bindande rättsliga föreskrifter, anser kom-
mittén att man inom ramen för konkurrensreglerna
måste respektera en minimireglering, som är nödvändig
för uppfyllandet av dessa bindande föreskrifter (”deon-
tologi”). Detta har EG-domstolen bekräftat – vilket
också nämns i rapporten – genom domen i Wouters-
målet. Kommittén ser dessutom, ur ett integrationspoli-
tiskt perspektiv, ett problem med att en bristande res-
pekt för deontologi för de fria yrkena kan medföra att
de medlemsstater som för närvarande tilllämpar en
modell med självstyre, kan övergå till en kartellrättsligt
sett neutral, nationell regleringsform. Följden skulle bli
en förstärkt reglering på nationell nivå av sektorn för
fria yrken, som skulle vara ogynnsam för konsumenter
och allmänheten.

Kommissionen offentliggjorde 2004 en rapport
(KOM(2004) 83 slutlig) som ägnades åt advokater,
notarier, revisorer, arkitekter, ingenjörer och apotekare.
Där lägger kommissionen fram sin syn på utrymmet för
reformer av särskilda yrkesregler ur konkurrenspolitisk
synpunkt. 
Kommissionen medger att det behövs en viss reglering
av sektorn, men anser att man i vissa fall kan och bör
använda mekanismer som bättre främjar konkurrensen.
När man granskar regleringen av olika yrken bör man
göra en proportionalitetsprövning. Regler bör vara
objektivt nödvändiga för att uppnå ett klart formulerat
och legitimt allmänintresse, och de måste vara det minst
restriktiva sättet att nå det målet. 
Kommissionen uppmanar alla berörda att samarbeta för
att ändra eller ta bort de regler som inte behövs. Kom-
missionen ämnar lägga fram en rapport om arbetet med
att ta bort restriktiva och onödiga regler under 2005.
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3.4.2 [...] Kommittén anser visserligen att den nya
punkten 2.2 i förslaget stänger den eventuella luckan,
men att den genom sin vida formulering sänker inter-
ventionströskeln betydligt och skapar ny osäkerhet som
äventyrar de europeiska domstolarnas och kommissio-
nens beprövade och tillförlitliga beslutspraxis. Kommit-
tén uppmanar därför kommissionen att bara ta upp
specialfallet med ”ensidiga effekter” men därutöver
behålla de gamla begreppen för att inte minska rättssä-
kerheten för de europeiska företagen. Man bör därför
hålla fast vid det gamla dominanstestet.

Det nya test som kommissionen slutligen antog genom
den nya koncentrationsförordningen (rådets förordning
(EG) nr 139/2004) har fördelen att vara effektivt och
garantera den rättsliga säkerheten i fråga om räckvidden
för EU:s koncentrationskontroll, särskilt om icke-sam-
ordnade effekter på en oligopolmarknad. Samtidigt
bevarar testet begreppet dominans som det främsta
exemplet på ett väsentligt hinder mot en effektiv kon-
kurrens. Kommissionens tillkännagivande om horison-
tella koncentrationer, som antogs kort efter den nya
koncentrationsförordningen, innehåller också klara rikt-
linjer om hur substanstestet skall tolkas och tillämpas i
praktiken vid horisontella koncentrationer, vilket för-
bättrar den rättsliga säkerheten. 

3.4.3 Kommittén välkomnar också kommissionens
avsikt att i framtiden noga granska effektivitetsargu-
ment i samband med den övergripande bedömningen av
en koncentration. Det är endast på det sättet som kon-
centrationskontrollen kan tjäna de europeiska konsu-
menternas intressen på lång sikt. Med hänsyn till
offentliga diskussioner bland fackmän vore det också
önskvärt att kommissionen tar uttrycklig ställning till
frågan om i vilka fall koncentrationsbetingade effektivi-
tetsökningar undantagsvis också kan beaktas till de
berörda företagens nackdel. Om detta inte klargörs kan
man befara att företag även i framtiden avstår från att
lägga fram effektivitetsargument och att kommissio-
nens nya politik således blir ett slag i luften.

I kommissionens riktlinjer för bedömning av horison-
tella koncentrationer (EUT C 31, 5.2.2004) erkänns
uttryckligen att en koncentration kan ha effektivitets-
vinster som uppväger eventuella andra negativa verk-
ningar för konkurrensen och konsumenterna.
Riktlinjerna redovisar alltså kommissionens syn att
hänsyn måste tas till effektivitetsvinster. Om en sådan
vinst kan bevisas kan det minska vikten av konstaterade
konkurrensproblem, och parterna har därför allt intresse
av att lägga fram och bevisa effektivitetsvinster i sam-
band med koncentrationsförfaranden.

3.4.4 Vi ser med tvekan på kommissionens strävan att
nästan helt föra över den nya förordningens (1/2003)
befogenheter att undersöka och ingripa i samband med
karteller till koncentrationskontrollen. Åtgärder mot
överträdelser av kartellbestämmelserna och bedömning
av företagssammanslagningar är två skilda mål som
kräver insats av olika medel. Kartellbrott skadar direkt
tredje man och konsumenterna och bestraffas med
böter, i vissa länder till och med med fängelse. I kon-
centrationskontrollen handlar det inte om att styrka en
ursprunglig misstanke om brottsligt förfarande och i
samband med det sätta in straffrättsliga medel. Före-
tagssammanslagningar är snarare i regel legitima förfa-
randen vilket bevisas av den lilla andel som avslås.
Kommittén rekommenderar därför att kommissionen
inte gör några ändringar i denna del av koncentrations-
kontrollen, och att den i förordningen även uttryckligen
erkänner förbudet mot att företag skall behöva anklaga
sig själva samt erkänner företagens rätt att försvara sig
och externa och interna advokaters tystnadsplikt. Dess-
utom bör man hålla fast vid gällande ramar för böter
och viten eftersom allvaret i förseelsen måste stå i ett
realistiskt förhållande till de utdömda eller ålagda
beloppen.

Också i fråga om koncentrationer krävs det effektiva
utredningsbefogenheter för att förhindra vissa samman-
slagningar som avsevärt skulle skada konkurrensen och
konsumenterna. I fall där inspektioner är nödvändiga
finns det inget som helst skäl att ändra inställning i frå-
gor som rätten att tiga för att inte röja belastande upp-
gifter och advokaters tystnadsplikt. De principer som
utvecklats genom rättspraxis av EG:s domstolar bör
gälla i både koncentrations- och antitrustärenden. Kom-
missionen ser inget skäl att göra avkall på de princi-
perna på någotdera området.
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4.1 När det gäller statligt stöd har kommissionen under
år 2002 fortsatt översynen av reglerna för både förfa-
randen och materiella frågor. Kommittén välkomnar
avsikten att påskynda förfarandena eftersom huvudför-
farandet hittills ofta har pågått i över ett år och därför
ofta har utsatt företagen för långvarig rättsosäkerhet.
Kommittén anser dock att de åtgärder som hittills
genomförts inte är tillräckliga för att förverkliga denna
avsikt och uppmanar kommissionen att snarast offent-
liggöra de ytterligare åtgärder man planerar så att de
kan genomföras till 1 maj 2004.

Kommissionen fortsätter arbetet med att förenkla förfa-
randena för statligt stöd. Förordning (EG) nr 794/2004
(EUT L 140, 30.4.2004, s. 1) innehåller tillämpningsbe-
stämmelser till procedurförordningen tillsammans med
detaljerade anmälningsformulär och kompletterande
formulär, som ger medlemsstaterna en klarare bild av
vilka uppgifter som behövs för bedömningen av anmäl-
ningar om statligt stöd enligt olika riktlinjer och rambe-
stämmelser.

4.2 […] Kommittén föreslår också att statsstödregistret
som för närvarande omfattar alla beslut efter den 1
januari 2000 successivt utvidgas till att omfatta även
tidigare beslut så att kommissionens erfarenhetsbas
görs tillgänglig för framtida fall.

Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att
utvidga registret bakåt till perioden före 2000.

4.4 I den mån stödreglerna tillämpas på regionalt stöd
eller annat stöd i samband med strukturfonderna skulle
det vara av hjälp om framtida rapporter också tog upp
kommissionens praxis på detta speciella område.

Kommissionen kommer att beakta förslaget inför kom-
mande rapporter.
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