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94/EØS/22/01

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

01

Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om offentliggjøring i
EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

av titlene til utkast til tekniske forskrifter som EFTA-stater som er part i EØS-avtalen,
har gitt melding om i henhold til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX

nr. 1 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter
(rådsdirektiv 83/189/EØF, heretter kalt direktiv 83/189/EØF)

I direktiv 83/189/EØF er det fastlagt en informasjonsrutine for
tekniske standarder og forskrifter. Etter denne rutinen må hver
EFTA-stat som er part i EØS-avtalen, sende sine utkast til tekniske
forskrifter, som definert i nevnte rettsakt, om industriprodukter,
landbruksprodukter, næringsmidler, legemidler og kosmetikk til
EFTAs overvåkningsorgan, som oversender dem til de øvrige
EFTA-stater og EF-kommisjonen.

Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX
nr. 6 gjelder manglende overholdelse av visse bestemmelser i
direktiv 83/189/EØF, særlig kravet om at det skal gis melding
om utkast til tekniske forskrifter som omfattes av nevnte
informasjonsrutine.

For å gjøre europeisk industri oppmerksom på utkast til nasjonale
tekniske forskrifter, har EFTAs overvåkningsorgan besluttet å
offentliggjøre en liste over mottatte meldinger i EØS-avsnittet
av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EFTAs overvåkningsorgan underretter med dette alle berørte
parter om at den vil gjennomføre denne beslutning med virkning
fra august 1994. Listen vil bli offentliggjort  ukentlig i EØS-
avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende. Det vil bli opplyst om saksnummer (år, nummer,
opprinnelsesstat i EFTA), utkastets tittel og dato for utløpet av
stillstandsperioden på tre måneder da EFTAs overvåkningsorgan
og EFTA-statene kan framlegge sine merknader (artikkel 9 nr. 1
i  direktiv 83/189/EØF).

EFTAs overvåkningsorgan mener at offentliggjøring av en slik
liste ytterligere vil styrke ordningen opprettet ved
informasjonsrutinen fastlagt i direktiv 83/189/EØF med sikte på
å unngå nye hindringer.

Enhver enkeltperson eller markedsdeltaker som i EØS-
sammenheng står overfor en nasjonal teknisk forskrift, vil kunne
forsikre seg om at den er vedtatt i samsvar med gjeldende rutiner

eller, om det ikke er tilfellet, å trekke de relevante slutninger på
grunnlag av rettsakten nevnt i annet avsnitt ovenfor.

Enhver enkeltperson eller markedsdeltaker som er interessert i
et utkast det er gitt melding om, og som ønsker ytterligere
informasjon, kan også kontakte de instanser i den enkelte EFTA-
stat som er ansvarlige for rutinen og for å gi informasjon.

Disse instansene er:

FINLAND
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kauppaosasto
Aleksanterinkatu 4
FIN-00170 Helsinki

ISLAND
Fjármálaráduneytid
Arnarhvoli
IS-150 Reykjavik

NORGE
Utenriksdepartementet
Utenriksøkonomisk avdeling I, seksjon II
Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo

SVERIGE
Kommerskollegium
U3/TBT
Box 1209
S-111 82 Stockholm

ÖSTERRIKE
Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung I/A/4
Stubenring 1
A-1011 Wien
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

94/EØS/22/02

Dato for vedtaket: 3.6.1994

EFTA-stat: Finland

Støttens nr.: 94-004

Tittel: Midlertidig tilskuddsordning for
industriinvestering

Formål: Stimulering til investeringer foretatt av
SMB

Juridisk grunnlag: Laki teollisten investointien
väliakaikaisesta investointituesta
1994 vp - HE 6

Budsjett: FIM 170 millioner

Støtteintensitet: 7 %

Varighet: 1994

Vilkår:

Dato for vedtaket: 11.5.1994

EFTA-stat: Østerrike

Støttens nr.: 94-005

Tittel: Kart over støtteberettigede områder

Formål: Regionalstøtte

Juridisk grunnlag: Regionalstøtte i samsvar med
konkurransereglene i EU/EØS - forslag
til liste over støtteberettigede områder
i Østerrike (1994, revidert versjon)

Budsjett: Kartet er ikke direkte knyttet til noe
budsjett

Støtteintensitet: 15, 20 og 25 % netto
tilskuddsekvivalent i regioner som

omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav
c) (befolkningsandel:  2,99 %, 26,43
% og 2,27 %); 30 og 40 % netto
tilskuddsekvivalent i regioner som
omfattes av artikkel 61 nr. 3  bokstav
a) (Burgenland - befolkningsandel:
3,47 %)

Varighet: 31.12.1998

Vilkår: -

Dato for vedtaket: 8.6.1994

EFTA-stat: Sverige

Støttens nr.: 94-006

Tittel: Tilskudd til små bedrifter

Formål: Redusere arbeidsledigheten ved å
fremme investeringsprosjekter i små
bedrifter

Juridisk grunnlag: Nasjonalbudsjettet for budsjettåret
1994/95, “Regeringens proposition
1993/94: 140” og “Förordning om
tillfälligt småföretagsstöd”.

Form for støtte: Tilskudd

Mottakere: små bedrifter som definert i samsvar
med reglene om støtte til SMB.
Sektorer som er underlagt særlige
sektorregler, omfattes ikke av
ordningen.

Budsjett: SEK 800 millioner

Støtteintensitet: Inntil 15 % (brutto)

Varighet: 1. juli 1994 til 30. juni 1995

Vilkår: Forenklet årlig rapport
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94/EØS/22/03Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan
nr. 21/94/COL
av 6. april 1994

om utferdigelse av tre kunngjøringer på konkurranseområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde(1)

under henvisning til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og artikkel 25 nr.
1 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
Overvåkningsorgan og en Domstol(2), og

ut fra følgende betraktninger:

EF-kommisjonen har vedtatt tre kunngjøringer som også er
relevante for Det europeiske øknomiske samarbeidsområde.

Det er nødvendig å fastsette retningslinjer for foretak ved å angi
de prinsipper og regler som skal være retningsgivende for EFTAs
overvåkningsorgan når det anvender artikkel 53 til 60 i EØS-
avtalen i en bestemt sak for å sikre ensartet anvendelse av
konkurransereglene i EØS i hele det europeiske økonomiske
samarbeidsområde -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. EFTAs overvåkningsorgan utferdiger følgende
kunngjøringer som vedlegg 1 - 3 til dette vedtak:

- Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om
vurdering av fellesforetak opprettet med sikte på
samarbeid i henhold til EØS-avtalens artikkel 53

- Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om
endring av kunngjøringen om rettsaktene nevnt i EØS-
avtalens vedlegg XIV nr. 2 og 3 om anvendelse av
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på grupper av
enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv
kjøpsplikt

- Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om
avklaring av mellommannvirksomhet innen
motorvognbransjen.

2. Disse kunngjøringene skal ha gyldighet i engelsk
språkversjon, og de skal offentliggjøres i EØS-avsnittet av
og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. april 1994

For EFTAs overvåkningsorgan

Nic Grönvall
Fungerende president

(1) Heretter kalt EØS-avtalen

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen
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Vedlegg 1

Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om vurdering av fellesforetak opprettet med
sikte på samarbeid i henhold til EØS-avtalens artikkel 53

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS-avtalen) og avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol
(overvåknings- og domstolsavtalen).

B. Kommisjonen har utferdiget en kunngjøring om vurdering
av samarbeid mellom fellesforetak i henhold til EØS-
avtalens artikkel 85 (EFT nr. C 43 av 16.2.1993, s. 2). Disse
ikke-bindende rettsakter omhandler de prinsipper og regler
som Kommisjonen følger på konkurranseområdet.

C. EFTAs overvåkningsorgan anser disse rettsakter som EØS
relevante. For å opprettholde like konkurransevilkår og sikre
en ensartet anvendelse av konkurransereglene i hele EØS-
området, utsteder EFTAs overvåkningsorgan denne
kunngjøring om utøvelse av den myndighet det er gitt i
henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i avtalen om opprettelse
av et Overvåkningsorgan og en Domstol. Det vil rette seg
etter prinsippene og reglene fastsatt i denne kunngjøring
når det anvender de relevante konkurranseregler i EØS i en
bestemt sak.

I. INNLEDNING

1. Fellesforetak omhandlet i denne kunngjøring utgjør en
særlig, institusjonalisert form for samarbeid mellom foretak.
Slike fellesforetak er allsidige redskaper som
hovedforetakene kan benytte for å etterstrebe og nå
forskjellige målsetninger.

2. Fellesforetak kan danne grunnlag og ramme for et samarbeid
på alle områder av et foretaks virksomhet. Det mulige
anvendelsesområdet omfatter bl.s. innhenting og
tilrettelegging av data, utarbeidelse av arbeidsmetoder,
skattemessig og administrativ rådgivning, planlegging og
finansiering av investeringer, gjennomføring av forsknings-
og utviklingsprosjekter, erverv og tildeling av lisenser for
utnyttelse av intellektuell eiendomsrett, samt forsyning av
råvarer eller halvfabrikata og produksjon av varer og
tjenesteytelser, reklame, distribusjon og service.

3. Fellesforetakene kan ivareta én eller flere av ovennevnte
funksjoner, Virksomheten kan være tidsbegrenset eller av
ubegrenset varighet. Desto mer omfattende de tidsmessige
og materielle rammer for samarbeidet er, desto større
innflytelse vil samarbeidet ha for hovedforetakenes
forretningspraksis, både i forholdet dem imellom og i

forholdet til tredjemann. Dersom fellesforetaket ivaretar
oppgaver i direkte tilknytning til markedet, f.eks. innkjøp,
produksjon, salg eller tjenesteytelser, medfører dette
vanligvis samarbeid eller harmonisering av
hovedforetakenes konkurransemessige atferd på disse
områdene. Dette er særlig tilfellet dersom fellesforetaket
opptrer som selvstendig leverandør eller kjøper på
markedet. Opprettelsen av et fellesforetak som innenfor et
bestemt økonomisk område ivaretar alle eller en del av
hovedforetakenes virksomhet eller påtar seg ny virksomhet
på deres vegne, innebærer dessuten en endring i de
deltakende foretaks struktur.

4. Vurderingen av fellesforetak opprettet med sikte på
samarbeid i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 og
3 er ikke avhengig av den juridiske form hovedforetakene
har valgt for samarbeidet. Med hensyn til spørsmålet om
forbudet mot konkurransebegrensende avtaler kan
anvendes, er det av avgjørende betydning om
fellesforetakets opprettelse eller virksomhet vil kunne
påvirke handelen mellom avtalepartene og ha som formål
eller virkning å hindre, begrense eller vri konkurransen på
det territorium som omfattes av EØS-avtalen. Muligheten
for at et fellesforetak gis unntak er dels avhengig av
foretakets økonomiske nytteverdi og dels av arten og
omfanget av de konkurransebegrensninger det medfører.

5. På grunn av de mange forskjellige situasjoner som kan
oppstå, er det umulig å utforme alminnelige retningslinjer
for når et fellesforetak er i samsvar med konkurranseretten.
Spørsmålet om et fellesforetak kommer inn under
anvendelsesområdet for EØS-avtalens artikkel 53, avhenger
i de fleste tilfeller av den virksomhet det utøver(1). I andre
tilfeller får forbudet mot konkurransebegrensende avtaler
bare anvendelse dersom flere forskjellige rettslige og
faktiske forhold er til stede, noe som må fastslås i hvert
enkelt tilfelle(2). Unntak fra forbudet gis på grunnlag av
en samlet økonomisk vurdering som kan føre til forskjellige
konklusjoner(3). Fellesforetak opprettet med sikte på
samarbeid kan imidlertid inndeles i forskjellige grupper
som hver for seg kan underlegges den samme
konkurranserettslige vurderingen.

6. I sin kunngjøring om avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden når det gjelder samarbeid mellom foretak(4),
oppregner EFTAs overvåkningsorgan en rekke former for
samarbeid mellom foretak som på grunn av sin karakter
ikke kommer inn under forbudet mot
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konkurransebegrensende avtaler fordi de verken har som
formål eller virkning å begrense konkurransen i den
betydning som er definert i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1.
Kunngjøringen fra EFTAs overvåkningsorgan om avtaler
av mindre betydning(5) fastsetter kvantitative kriterier for
de avtaler som ikke er forbudt fordi de ikke medfører noen
merkbar begrensning av konkurransen eller på handelen
mellom stater. Begge kunngjøringer får også anvendelse
på fellesforetak. Rettsaktene nevnt i EØS-avtalens vedlegg
XIV om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på
grupper av spesialiseringsavtaler(6), forsknings- og
utviklingsavtaler(7), patentlisensavtaler(8) og
knowhowlisensavtaler(9), omfatter også fellesforetak blant
de foretak som kan nyte godt av gruppeunntak(10). Andre
alminnelige kriterier for vurdering av fellesforetak opprettet
med sikte på samarbeid i henhold til konkurranseretten
finnes i tallrike vedtak og standpunkter fra Kommisjonen i
enkeltsaker. EFTAs overvåkningsorgan vil ta behørig
hensyn til prinsippene som anvendes av EF-kommisjonen
i vedtakene nevnt i denne kunngjøring.

7. Med denne kunngjøring underretter EFTAs
overvåkningsorgan foretak både om de rettslige og
økonomiske hensyn det vil legge til grunn i sin framtidige
anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 på fellesforetak
opprettet med sikte på samarbeid. Denne kunngjøring får
anvendelse på alle fellesforetak som ikke kommer inn un-
der virkeområdet for artikkel 3 i rettsakten om tilsyn med
foretakssammenslutninger nevnt i EØS-avtalens vedlegg
IV (11). Den er motstykket til kunngjøringen om
transaksjoner som fører til sammenslutning og samarbeid(12)
og om tilknyttede begrensninger i forbindelse med
foretakssammenslutninger(13) som presiserer ovennevnte
rettsakt. Andre former for forbindelser mellom foretak enn
fellesforetak omhandles ikke i denne kunngjøring, selv om
de ofte har liknende virkninger på konkurransen på det
territorium som omfattes av EØS-avtalen og på handelen
mellom avtalepartene.

8. Denne kunngjøring berører ikke den myndighet nasjonale
domstoler i EFTA-statene har til å anvende artikkel 53 nr.
1 og til å gjøre bruk av gruppeunntaket i henhold til EØS-
avtalens artikkel 53 nr. 3 på grunnlag av egen
domsmyndighet. Den inngår imidlertid som en faktor de
nasjonale domstoler kan ta hensyn til når de avgjør saker
som bringes inn for dem. Den berører heller ikke EFTA-
domstolens fortolkninger.

II. BEGREPET FELLESFORETAK OPPRETTET MED
SIKTE PÅ SAMARBEID

9. Begrepet fellesforetak opprettet med sikte på samarbeid kan
utledes fra rettsakten om tilsyn med foretakssammens-
lutninger nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV(14). I henhold
til artikkel 3 nr. 1 er et fellesforetak et foretak som
kontrolleres av flere andre foretak, hovedforetakene, i

fellesskap. I henhold til artikkel 3 nr. 3 menes med kontroll
muligheten til å utøve avgjørende innflytelse over et foretaks
virksomhet. Hvorvidt det foreligger slik felles kontroll, som
er et avgjørende vilkår for om det er et fellesforetak, skal
vurderes ut fra de rettslige og faktiske forhold i hvert enkelt
tilfelle. For en nærmere vurdering vises det til EFTAs
Overvåkningsorgans kunngjøring om transaksjoner som
fører til sammenslutninger og samarbeid(15).

10. I henhold til artikkel 3 nr. 2 i ovennevnte rettsakt har
fellesforetak som ikke er en foretakssammenslutning,
karakter av samarbeid mellom foretak. I henhold til annet
ledd er følgende foretak ikke sammenslutninger:

- alle fellesforetak med virksomhet som ikke skal være
varig, særlig fellesforetak som hovedforetakene på
forhånd har bestemt skal være kortvarige,

(1) Se under III.1, nr. 15.

(2) Se under III.2 og 3, nr. 17 f.f. og nr. 32 f.f.

(3) Se under IV.1 og 2, nr. 43 f.f. og nr. 52 f.f.

(4) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 25 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 24.

(5) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 32 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 31.

(6) EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 6 (forordning nr. 417/85, endret ved
forordning nr. 151/93).

(7) EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 7 (forordning nr. 418/85, endret ved
forordning nr. 151/93).

(8) EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 5 (forordning nr. 2349/84, endret ved
forordning nr. 151/93).

(9) EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 9 (forordning nr. 556/89, endret ved
forordning nr. 151/93).

(10) Se under IV.1, nr. 43 f.f.

(11) EØS-avtalens vedlegg XIV (forordning nr. 4064/89).

(12) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 7 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 6.

(13) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 3 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 2.

(14) Oppført i fotnote 11.

(15) Oppført i fotnote 12; se nr. 6 til 14.
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- fellesforetak som ikke ikke ivaretar alle funksjoner som
hører inn under en uavhengig økonomisk enhet, særlig
slike fellesforetak som hovedforetakene bare pålegger
enkelte av de funksjoner som et foretak vanligvis
ivaretar,

- fellesforetak som ivaretar alle funksjoner som hører
inn under en uavhengig økonomisk enhet, dersom de
innebærer en samordning av den konkurransemessige
atferd, mellom hovedforetaket og fellesforetaket.

Avgjørelsen av om et fellesforetak har karakter av å være
en sammenslutning eller et samarbeid kan være vanskelig i
enkelttilfeller. I. ovennevnte kunngjøring(1) blir det gjort
nærmere rede for hvordan dette problem kan løses.(2)

11. Fellesforetak opprettet med sikte på samarbeid kommer ikke
inn under virkeområdet for bestemmelsene om tilsyn med
sammenslutninger. Det har ingen materielle rettsvirkninger
dersom det fastslås at et fellesforetak har karakter av å være
et samarbeid. Det innebærer bare at spørsmålet om et
fellesforetaket er i samavar med bestemmelsene i artikkel
53 nr. 1 og 3, skal vurderes etter framgangsmåtene fastsatt
i kapittel II, VI, IX og XI i avtalen mellom EFTA-statene
om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol.

III. VURDERING I HENHOLD TIL EØS-AVTALENS
ARTIKKEL 53

1. Alminnelige merknader

12. Fellesforetak kommer inn under forbudet mot karteller bare
dersom de oppfyller alle vilkår for anvendelse av EØS-
avtalens artikkel 53 nr. 1.

13. Opprettelsen av et fellesforetak er vanligvis et resultat av
en avtale mellom foretak og noen ganger et resultat av en
beslutning truffet av en sammenslutning av foretak.
Utøvelsen av kontroll med og driften av fellesforetaket er
vanligvis også regulert ved avtale. Dersom det ikke
foreligger en avtale, som f.eks. når en tilstrekkelig stor andel
av aksjene for å oppnå felles kontroll med et allerede etablert
foretak erverves på børs, avhenger fellesforetakets videre
eksistens av om hovedforetakene blir enige om politikken
overfor og kontrollen med fellesforetaket.

14. Det må avgjøres i hvert enkelte tilfelle om ovennevnte
avtaler, beslutninger eller samordnede opptreden kan
påvirke handelen mellom avtalepartene. Dersom
fellesforetakets reelle eller forventede virkninger på
konkurransen er begrenset til territoriet til én av
avtalepartenes eller til territorier som ikke omfattes av EØS-
avtalen, får EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 ikke anvendelse.

15. Visse grupper av fellesforetak kommer ikke inn under
artikkel 53 nr. 1 fordi de ikke har som formål eller virkning

å hindre, begrense eller vri konkurransen. Dette gjelder
særlig:

- fellesforetak opprettet av foretak som tilhører én og
samme gruppe og som ikke fritt kan bestemme sin
konkurransemessige atferd. I så fall er opprettelsen
av fellesforetaket bare en intern organisering og
fordeling av oppgaver innen gruppen,

- fellesforetak av mindre økonomisk betydning som
definert i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om
avtaler av mindre betydning(3). Dersom samlet
omsetning i de deltakende foretak ikke overstiger 200
millioner ECU og deres markedsandel er lavere enn 5
%, er det lite sannsynlig at det vil medføre en merkbar
begrensning av konkurransen,

- fellesforetak med virksomhet som ikke er
konkurransemessig nøytral i henhold til EFTAs
overvåkningsorgans kunngjøring om samarbeid
mellom foretak(4). De former for samarbeid som er
beskrevet der, påvirker ikke konkurransen fordi de:

- bare tar sikte på å skaffe opplysninger som ikke
er fortrolige og dermed på å forberede
selvstendige beslutninger fra de deltakende
foretaks side(5);

- bare gjelder de tekniske aspekter ved ledelsen
av foretaket(6);

- bare gjelder virksomhet som ligger fjernt fra
markedet(7),

- bare gjelder tekniske/organisatoriske forhold(8);

- bare gjelder ordninger mellom ikke-
konkurrenter(9),

- selv om de inngås mellom konkurrenter, ikke
påvirker deres konkurransemessige atferd eller
berører tredjemanns stilling på markedet(10).

De ovennevnte kjennetegn for å sondre mellom
konkurransebegrensende atferd og konkurransemessig
nøytral atferd er ikke uforanderlige, men endrer seg i takt
med den alminnelige utvikling i regelverket for EØS. De
må derfor fortolkes og anvendes på grunnlag av rettspraksis
ved Domstolen for De europeiske fellesskap, EFTA-
domstolen og vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan.
Kunngjøringene fra EFTAs overvåkningsorgan endres
dessuten fra tid til annen for å bringe dem i samsvar med
rettsutviklingen.

16. Fellesforetak som ikke kommer inn under noen av
ovennevnte grupper, må undersøkes enkeltvis for å fastslå
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om de har som formål eller virkning å begrense
konkurransen. En slik undersøkelse kan delvis utøfres på
grunnlag av de grunnleggende prinsipper i kunngjøringen
om samarbeid. EFTAs overvåkningsorgan gir nedenfor en
redegjørelse for hvilke kriterier det anvender ved
vurderingen av om et fellesforetak begrenser konkurransen.

2. Kriterier for å fastslå om det foreligger
konkurransebegrensning

17. Avgjørende for vurderingen av et fellesforetak opprettet
med sikte på samarbeid er først og fremst forbindelsen
mellom de aktuelle foretak og virkningene av samarbeid
på andre foretak. Det bør derfor først og fremst kontrolleres
om fellesforetakets opprettelse eller drift kan hindre,
begrense eller vri konkurransen mellom hovedforetakene.
Deretter er det nødvendig å få vite om andre foretaks
markedsstilling blir merkbart endret som følge av
fellesforetaket, særlig med hensyn til deres forsynings- og
avsetningsmuligheter. Forbindelsene mellom hoved-
foretakene og fellesforetaket krever en særskilt vurdering
bare dersom fellesforetaket ivaretar alle funksjonene i et
foretak. Forbindelsene mellom fellesforetaket og
hovedforetakene må imidlertid alltid tas i betraktning ved
vurderingen av forbindelsen mellom hovedforetakene og
mellom disse og tredjemann. Fellesforetak vil bare hindre,
begrense eller vri konkurransen dersom opprettelsen eller
virksomheten påvirker konkurransevilkårene på det
relevante marked. Vurderingen av et fellesforetak i henhold
til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 innebærer derfor alltid
en fastsettelse av hvilket marked som er relevant, både det
geografiske marked og produktmarkedet. De kriterier som
skal anvendes i analysen, må utledes av kunngjøringen om
avtaler av mindre betydning(11). Det bør vises særlig
oppmerksomhet med hensyn til nettverk av fellesforetak,
enten de er opprette av samme hovedforetak, av ett
hovedforetak med forskjellige partnere eller parallelt av
forskjellige hovedforetak. De utgjør en viktig faktor i
markedsstrukturen og kan derfor ha avgjørende innflytelse
på avgjørelsen av om opprettelsen av et fellesforetak
medfører konkurransebegrensninger.

(a) Konkurranse mellom hovedforetak

18. Et samarbeid innenfor rammen av et fellesforetak kan bare
hindre, begrense eller vri konkurransen mellom
hovedforetakene dersom disse allerede er reelle eller
potensielle konkurrenter. Det kan bare foreligge et
potensielt konkurranseforhold dersom hvert enkelt
hovedforetak på egen hånd kan utføre de oppgaver
fellesforetaket er pålagt og at det ikke mister denne evnen
når fellesforetaket opprettes. Konkrete tilfeller må vurderes
fra en realistisk økonomisk synsvinkel.

19. En rekke spørsmål er blitt reist med sikte på å avklare de
teoretiske praktiske muligheter hovedforetakene har for å

drive virksomhet hver for seg i stedet for i fellesskap.
Spørsmålene er utformet særlig med sikte på
vareproduksjon, men de er også relevante i forbindelse med
tjenesteytelser: Spørsmålene er følgende:

- Innskudd i fellesforetak
Har hvert hvert enkelt hovedforetak tilstrekkelige
økonomiske midler til å foreta de planlagte
investeringer? Har hvert enkelt hovedforetak
tilstrekkelig ledelseskompetanse til å drive
fellesforetaket? Har hvert enkelt hovedforetak adgang
til de nødvendige forsyningskilder for råmaterialer?

- Fellesforetakets produksjon
Kjenner hvert morselskap produksjonsteknikken?
Produserer hvert enkelt hovedforetak selv produktene
på senere eller tidligere ledd i omsetningskjeden, og
har hvert enkelt hovedforetak adgang til det
nødvendige produksjonsutstyr?

- Fellesforetakets salg
Er den faktiske eller potensielle etterspørsel
tilstrekkelig høy til at hvert enkelt hovedforetak selv
kan produsere produktet? Har hvert enkelt
hovedforetak adgang til de distribusjonskanaler som
er nødvendige for å avsette det produkt som produseres
av fellesforetaket?

(1) Se nr. 15 til 16.

(2) Tidligere praksis fra Kommisjonen for De europeiske fellesskap gir
også tilleggsindikasjoner i forordning nr. 4064/89 (nevnt i EØS-avtalens
vedlegg XIV nr. 1).Se vedtak (i henhold til forordning (EØF) nr. 4064/
89);  Renault/Volvo, EFT nr. C 281 av 7.11.1990, s. 2; Baxter/Nestlé/
Salvia, EFT nr. C 37 av 6.2.1991, s. 11; Apollinaris/Schweppes, EFT
nr. C 203 av 24.6.1991, s. 14; Elf/Enterprise, EFT nr. C 203, av 24.7.1991,
s. 24; Sunrise, EFT nr. C 18 av 31.1.1992, s. 15; BSN/Nestlé/
Cokoladovny, EFT nr. C 47 av 17.2.1992, s. 23; Flachglas/Vegla EFT
nr. C 120 av 12.5.1992, s. 30; Eureko, EFT nr. C 113. av 1.5.1992, s. 12;
Herba/IRR, EFT nr. C 120 av 28.4.1992, s. 13; Koipe-Tabacalera/
Elosua, EFT nr. C 227 av 3.9.1992, s. 10; og vedtak (i henhold til artikkel
6 nr 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 4064/89):  Sanofi/Sterling Drugs,
EFT nr. C 156 av 10.6.1991, s. 10; Elf/BC/Cepsa, EFT nr. C 172 av
18.6.1991, s. 8; Dräger/IBM/HMP, EFT nr. C 236, av 28.6.1991, s. 6;
Thomson/Pilkington, EFT nr. C 279 av 23.10.1991, s. 19; UAP/Trans-
atlantic/Sun Life, EFT nr. C 296 av 11.11.1991, s. 12; TNT/GD Net;
Lucas/Eaton, EFT nr. C 328, av 9.12.1991, s. 15; Courtaulds/SNIA,
EFT nr. C 333 av 19.12.1991, s. 16; Volvo/Atlas, EFT nr. C 17 av
14.1.1992, s. 10; Ericsson/Kolbe, EFT nr. C 27  av 22.1.1992, s.  14;
Spar/Dansk Supermarket, EFT nr. C 29 av 3.2.1992, s. 18; Generali/
BCHA EFT nr. C 107 av 28.4.1992, s.  24; Mondi/Frantschach EFT nr.
C 124 av 16.5.1992, s. 19; Eucom/Digital, EFT nr. C 140 av 18.5.1992,
s. 12; Ericsson/Ascom EFT nr. C 201 av 8.8.1992, s. 26; Thomas Cook/
LTU/West LB EFT nr. C 199 av 6.8.1992, s. 12; Elf-Atochem/Rohm &
Haas, EFT nr. C 201 av 8.8.1992, s. 27; Rhône-Poulenc/SNIA EFT nr.
C 212 av 18.8.1992, s. 23; Northern Telecom/Matra Telecommunica-
tions EFT nr. C 240 av 19.9.1992, s. 15; Avesta/British Steel, NCC/
AGA/Axel Johnson EFT nr. C 258 av 7.10.1992, s. 9.

(3) Oppført i fotnote 5, s. 5.

(4) Se fotnote 4, s. 5.

(5) Se del II nr. 1 i ovennevnte kunngjøring.

(6) Se del II nr. 2 i ovennevnte kunngjøring.

(7) Se del II nr. 3 i ovennevnte kunngjøring.

(8) Se del II nr. 4 i ovennevnte kunngjøring.

(9) Se del II nr. 5 og 6 i ovennevnte kunngjøring.

(10)  Se del II nr. 7 og 8 i ovennevnte kunngjøring.

(11) Oppført i fotnote 5, s. 5.
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- Risikofaktorer
Kan hvert enkelt hovedforetak selv påta seg den
tekniske og økonomiske risiko ved fellesforetakets
produksjon?

- Adgang til det relevante marked
Hva er det relevante geografiske marked og
produktmarkedet? Er det hindringer for adgang til
markedet? Kan hvert enkelt hovedforetak selv vinne
innpass på nevnte marked? Kan hvert enkelt
hovedforetak selv overvinne hindringene innen rimelig
tid uten uforholdsmessig store byrder og kostnader?

20. Hovedforetakene til et fellesforetak skal bare anses som
potensielle konkurrenter dersom de med rimelighet kan
forventes å opptre selvstendig, tatt i betraktning de
ovennevnte økonomiske faktorer, som har forskjellig
innbyrdes vekt i hvert enkelt tilfelle. I denne sammenheng
bør vurderingen konsentreres om de forskjellige nivåer i
foretakets virksomhet. Det økonomiske press i retning av
et samarbeid innenfor forskning og utvikling utelukker
vanligvis ikke at de deltakende foretak kan konkurrere
innenfor produksjon og distribusjon. Når flere foretak
forener sin produksjonskapasitet fordi det er økonomisk
uunngåelig og derfor ikke byr på problemer i henhold til
konkurransereglene, innebærer ikke dette nødvendigvis at
foretakene også må samarbeide om distribusjonen av de
aktuelle produkter.

(b) Konkurranse mellom hovedforetakene og fellesforetaket

21. Forbindelsene mellom hovedforetakene og fellesforetaket
har særskilt betydning når fellesforetaket ivaretar alle
funksjoner som hører inn under et foretak og konkurrerer
med minst ett av hovedforetakene eller er en av dets
leverandører eller kunder. Anvendelsen av forbudet mot
karteller avhenger av omstendighetene omkring hvert enkelt
tilfelle. Ettersom en konkurransebegrensning mellom
hovedforetakene vanligvis også påvirker forbindelsen
mellom disse foretak og fellesforetaket, og omvendt,
ettersom konkurransebegrensninger i forbindelsene mellom
fellesforetaket og et av hovedforetakene alltid vil påvirke
forbindelsene mellom hovedforetakene, må det foretas en
samlet vurdering av de forskjellige forbindelser.

22. En konkurransebegrensning som omhandlet i EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 1 mellom hovedforetakene og fellesforetaket,
viser seg vanligvis ved en deling av de geografiske
markeder, produktmarkedene (særlig ved produksjons-
spesialisering) eller kundekretsen. I slike tilfeller anses de
deltakende foretak utelukkende som potensielle
konkurrenter. Er de derimot fortsatt reelle konkurrenter, vil
de vanligvis være fristet til å begrense konkurransen ved å
samordne forretningspraksisen, særlig med hensyn til priser
og mengder eller ved frivillig å utvise tilbakeholdenhet.

(c) Fellesforetakets virkninger på tredjemanns stilling

23. De begrensninger et fellesforetak medfører for tredjemann
vil være avhengig av forholdet mellom den virksomhet
som utøves av henholdsvis fellesforetaket og
hovedforetakene og av de aktuelle foretaks samlede
økonomiske styrke.

24. Dersom hovedforetakene overlater sin innkjøps- eller
salgsvirksomhet til fellesforetaket, kan dette medføre
merkbart færre valgmuligheter for leverandører eller
kunder. Det samme gjelder dersom hovedforetakene
pålegger fellesforetaket å produsere råmaterialer eller
halvfabrikata eller lar det bearbeide produkter
hovedforetakene selv har produsert. Opprettelse av et
fellesforetak kan til og med medføre at hovedforetakenes
tradisjonelle leverandører og kunder blir stengt ute fra
markedet. Risikoen for dette øker desto større graden av
oligopolisering er på markedet og desto flere eksklusive
relasjoner eller preferanserelasjoner det finnes mellom
fellesforetaket og hovedforetakene.

25. Eksistensen av et fellesforetak der økonomisk
betydningsfulle hovedforetak forener sin økonomiske
styrke, kan dessuten hindre adgang til markedet for
potensielle konkurrenter og hemme utviklingen hos
hovedforetakets konkurrenter.

(d) Vurdering av om virkningene av en
konkurransebegrensning er merkbare

26. Omfanget av de konkurransemessige virkninger et
fellesforetak medfører, er avhengig av en rekke faktorer,
og de viktigste av disse er:

- hovedforetakenes og fellesforetakenes markeds-
andeler, vedkommende markeds struktur og
konsentrasjonsgraden innenfor den aktuelle sektor,

- hovedforetakenes økonomiske og finansielle styrke
og ethvert teknologisk og forretningsmessig fortrinn
i forhold til konkurrentene,

- nærhet til markedet for det fellesforetaket som utøver
virksomheten,

- hvorvidt hovedforetakenes og fellesforetakets
virksomhetsområder er identiske eller innbyrdes
avhengige,

- omfanget og betydningen av fellesforetakets
virksomhet i forhold til hovedforetakenes,

- hvor begrensende avtalene mellom de aktuelle foretak
er,
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- i hvilken utstrekning andre foretak blir stengt ute fra
markedet.

 (e) Nettverk av fellesforetak

27. Nettverk av fellesforetak kan i særlig grad begrense
konkurransen fordi de forsterker det enkelte fellesforetaks
virkning på hovedforetakenes forretningspraksis og på
tredjemanns markedsstilling. Den konkurranserettslige
vurdering av slike situasjoner bør ta hensyn til de
forskjellige måter nettverkene av fellesforetak kan være
oppbygget på og den samlede virkning av parallelle
nettverk.

28. Konkurrerende hovedforetak oppretter ofte flere
fellesforetak som opptrer på det samme produktmarked,
men innen forskjellige geografiske områder. I tillegg til de
konkurransebegrensninger som følger av hvert enkelt
fellesforetak kommer derfor de konkurransebegrensninger
som oppstår mellom de enkelte fellesforetak. Hvert nytt
fellesforetak som opprettes, forsterker forbindelsene mellom
hovedforetakene slik at den konkurranse som ennå måtte
bestå mellom dem, blir ytterligere svekket.

29. Det samme gjør seg gjeldende når konkurrerende
hovedforetak oppretter flere fellesforetak for supplerende
produkter som de selv skal bearbeide, eller for ikke-
supplerende produkter som hovedforetakene selv utnytter
kommersielt, og på denne måten øker omfanget og styrken
av konkurransebegrensningen. Den alvorligste begrensning
av konkurransen skjer dersom konkurrerende foretak
innenfor én og samme oligopolistiske sektor oppretter et
stort antall fellesforetak for supplerende produkter eller for
mange forskjellige halvfabrikata. Disse hensyn gjelder også
for den tjenesteytende sektor.

30. Selv om fellesforetaket oprettes av ikke-konkurrerende
foretak og isolert sett ikke medfører en
konkurransebegrensning, kan fellesforetaket likevel være
konkurransebegrensende dersom det tilhører et nettverk av
fellesforetak opprettet for ett enkelt produktmarked av ett
og samme hovedforetak sammen med forskjellige partnere,
fordi konkurransen mellom de forskjellige fellesforeak kan
hindres, begrenses eller vris(1). Dersom de forskjellige
partnere er faktiske eller potensielle konkurrenter, kan det
i tillegg oppstå konkurransebegrensende virkninger i
forbindelsene mellom dem.

31. Parallelle nettverk av fellesforetak der forskjellige
hovedforetak deltar hver gang, er bare et uttrykk for graden
av den personlige og økonomiske avhengighet mellom
foretak innen en økonomisk sektor eller mellom flere
økonomiske sektorer. I den utstrekning de er
sammenlignbare med konsentrasjonsgraden på det relevante
marked, utgjør de en vesentlig del av det økonomiske liv
og må tas i betraktning ved den konkurranserettslige

vurdering både av de enkelte nettverk og og de fellesforetak
som tilhører disse nettverk.

3. Vurdering av de viktigste former for fellesforetak

(a) Fellesforetak opprettet mellom ikke-konkurrenter

32. Denne gruppe fellesforetak byr sjelden på problemer for
konkurransen. Dette gjelder både fellesforetak som bare
ivretar enkelte funksjoner som hører inn under et foretak
og fellesforetak som ivaretar alle slike funksjoner. I
førstnevnte tilfelle skal det bare kontrolleres om samarbeidet
mellom foretakene gjør det merkbart vanskeligere for
tredjemann å få adgang til markedet(2). I sistnevnte tilfelle
vil undersøkelsen også først og fremst dreie seg om det
samme spørsmål, idet problemet med hensyn til
konkurransebegrensning mellom et hovedforetak og
fellesforetaket(3) som oftest bare har sekundær betydning.

33. Fellesforetak opprettet mellom ikke-konkurrerende foretak
med sikte på forskning og utvikling eller produksjon eller
distribusjon, herunder service, kommer i prinsippet ikke
inn under EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Når forbudet ikke
får anvendelse, er det fordi det dreier seg om å samle
supplerende kunnskap, produkter og tjenesteytelser i
fellesforetaket. Det er imidlertid en forutsetning at det
fortsatt er tilstrekkelig rom på markedet for andre
forsknings- og utviklingssentre, andre produksjonsenheter
og avsetningsmuligheter(4). Det samme resonnement gjør
seg også gjeldende ved vurderingen av fellesforetak
opprettet med sikte på innkjøp for kunder fra forskjellige
bransjer. Slike fellesforetak er ikke i strid med
konkurranseretten så lenge de gir leverandørene
tilstrekkelige muligheter for å finne kunder.

(1) Kommisjonsvedtak Optiske fibrer, EFT nr. L 236 av 22.8. 1986, s. 30.

(2) Se del III.2 bokstav c) nr. 23, 24 og 25 over.

(3) Se del III.2 bokstav b) nr. 21 og 22 over.

(4) Se avdeling II i kunngjøringen om samarbeid (oppført i fotnote 4, s. 5),
nr. 3 og 6, og rettsakten om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler (oppført i fotnote 7, s.
5).
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34. Fellesforetak som utelukkende leverer råmaterialer eller
halvfabrikata til hovedforetakene eller bearbeider produkter
for ett eller flere hovedforetak, begrenser vanligvis ikke
konkurransen. For at forbudet mot konkurransebegrensende
avtaler skal få anvendelse, må andre foretaks forsynings-
eller avsetningsmuligheter være betydelig begrenset, og det
forutsetter at hovedforetakene har en sterk stilling på
markedet som kjøper eller selger av de aktuelle produkter.

35. Ved vurderingen av et fellesforetak som ivaretar alle
funksjoner som hører inn under et foretak, spiller det en
vesentlig rolle om fellesforetaket utøver virksomhet som
har nær tilknytning til hovedforetakenes virksomhet.
Forholdet mellom virksomheten til de forskjellige
hovedforetak er også relevant. Dersom fellesforetaket
opptrer på markeder på et tidligere eller senere ledd i
omsetningskjeden enn et av hovedforetakenes marked, kan
dette i visse tilfeller medføre konkurransebegrensende
virkninger for tredjemann dersom de deltakende foretak har
en stor markedsandel(1). Dersom markedet fellesforetaket
opptrer på, ligger på et tidligere ledd i omsetningskjeden
enn et hovedforetaks marked og samtidig på et senere ledd
i omsetningskjeden enn et annet hovedforetaks marked, er
fellesforetaket et bindeledd mellom disse hovedforetakene
og kan være et redskap for å oppnå vertikal integrasjon på
flere produksjonsstadier. Dette vil i så fall forsterke den
virkning som består i å stenge andre foretak ute fra markedet.
Spørsmålet om denne virkning når det minimumsomfang
som er nødvendig for at EØS-avtalens artikkel 85 nr. 1 får
anvendelse, kan bare avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Dersom
fellesforetaket og et av hovedforetakene opptrer på samme
produktmarked, er det sannsynlig, om ikke uunngåelig, at
deres atferd på markedet samordnes.(2).

(b) Fellesforetak opprettet mellom konkurrenter

36. I dette tilfellet må det undersøkes hvilke virkninger
opprettelsen av fellesforetaket har for konkurransen mellom
hovedforetakene og for tredjemanns markedsstilling. Også
her er forbindelsen mellom fellesforetakets og
hovedforetakenes virksomhet avgjørende. Dersom det ikke
finnes slike forbindelser, vil EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1
vanligvis ikke få anvendelse. Den konkurranserettslige
vurdering av de forskjellige typer fellesforetak fører til
følgende resultater:

37. Et fellesforetak innenfor forskning og utvikling kan
unntaksvis virke konkurransebegrensende dersom det
utelukker hovedforetakenes egen virksomhet på dette
området eller dersom samarbeidet også begrenser
konkurransen mellom hovedforetakene på markedet for de
produkter som er resultatet av forsknings- og
utviklingsarbeidet. Dette er vanligvis også tilfellet dersom
den forretningsmessige utnyttelse av de nyutviklede eller
forbedrede produkter eller produksjonsprosesser overlates
fellesforetaket(3). Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om
konkurransebegrensningen mellom hovedforetakene og de
potensielle negative virkninger for tredjemanns stilling er
merkbare.

38. Fellesforetak som selger produkter fra konkurrerende
produsenter, begrenser konkurransen mellom
hovedforetakene på tilbudssiden og begrenser innkjøpernes
valgmuligheter. De tilhører de tradisjonelle horisontale
karteller som kommer inn under forbudet i EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 1(4), dersom de har merkbar innvirkning på
markedet.

39. Fellesforetak innenfor innkjøp opprettet mellom
konkurrenter kan gi partene et fortrinn til forsyningskildene
og kan i større eller mindre omfang begrense
leverandørenes valgmuligheter. Alt etter hvor stor
betydning de produkter som er innkjøpt i fellesskap har
for hovedforetakenes produksjons- og salgsvirksomhet, kan
samarbeidet dessuten medføre en vesentlig svekkelse av
priskonkurransen mellom de deltakende foretak. Dette
gjelder særlig dersom innkjøpsprisen utgjør en betydelig
del av de samlede kostnader for de produkter
hovedforetakene selger. Hvorvidt EØS-avtalens artikkel
53 nr. 1 skal få anvendelse, må i slike tilfeller avgjøres på
bakgrunn av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle(5).

40. De samme prinsipper får anvendelse på fellesforetak som
leverer råmaterialer eller halvfabrikata til konkurrerende
hovedforetak, som bearbeider disse til ferdige produkter.
Dersom fellesforetaket derimot bearbeider basisprodukter
og halvfabrikata fra hovedforetakene til ferdigprodukter,
som deretter leveres tilbake til hovedforetakene med sikte
på distribusjon, svekkes vanligvis konkurransen mellom
de deltakende foretak på grunn av samarbeidets
markedsnærhet og tendensen til å samordne prisene(6).
Dette gjelder særlig dersom hovedforetakenes samlede
produksjonsvirksomhet utføres av fellesforetaket mens
hovedforetakene innskrenker seg til å ivareta distribusjonen
for fellesforetaket. Dette fører til en standardisering av
produksjonskostnadene og produktkvaliteten slik at
hovedforetakene stort sett bare kan konkurrere om
forskjellig avanse. Dette er en vesentlig
konkurransebegrensning som ikke kan avhjelpes ved at
hovedforetakene markedsfører fellesforetakets produkter
under forskjellige varemerker(7).

41. Ved den konkurranserettslige vurdering av fellesforetak
som utøver alle funksjoner i et foretak(8) og som er opprettet
av konkurrerende foretak, må det sondres mellom
forskjellige situasjoner:

- dersom fellesforetak opptrer på det samme marked
som hovedforetakene, begrenses vanligvis
konkurransen mellom alle deltakende foretak.

- dersom fellesforetak opptrer på et marked i senere eller
tidligere ledd i omsetningskjeden enn markedene til
de hovedforetak som fellesforetaket har forsynings-
eller leveringsforbindelser med, er virkningene for
konkurransen de samme som når et fellesforetak
ivaretar produksjonen,

- dersom fellesforetaket opptrer på et marked som
grenser til hovedforetakenes marked, begrenses
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konkurransen bare dersom de to markeder i høy grad
er innbyrdes avhengige. Dette er særlig tilfellet dersom
fellesforetaket framstiller produkter som supplerer
hovedforetakenes produkter.

I næringslivet finner man ofte en blanding av disse
forskjellige typer fellesforetak. Det må derfor foretas en
samlet vurdering av de konkurransebegrensninger
samarbeidet medfører for de deltakende foretak og for
tredjemann. Dessuten må det tas hensyn til de økonomiske
omstendigheter, særlig om fellesforetaket tilhører et nettverk
som omfatter andre fellesforetak og om det finnes flere
parallelle nettverk av fellesforetak innenfor den samme
økonomiske sektor(9).

42. Selv fellesforetak opprettet mellom konkurrenter og som
vanligvis kommer inn under forbudet i EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 1, må også undersøkes med sikte på å slå
fast om de under de konkrete omstendigheter i det enkelte
tilfelle har som formål eller virkning å hindre, begrense
eller vri konkurransen. Dette er ikke tilfellet dersom et
samarbeid i form av et fellesforetak, ut fra en objektiv
vurdering kan anses som den eneste mulighet
hovedforetakene har for å få innpass på et nytt marked eller
for å forbli i sitt nåværende marked, forutsatt at deres
tilstedeværelse styrker konkurransen eller hindrer den i å
bli svekket. Under slike omstendigheter vil fellesforetaket
verken begrense eksisterende konkurranse eller hindre
potensiell konkurranse. Forbudet i EØS-avtalens artikkel
53 nr. 1 får derfor ikke anvendelse(10).

IV. VURDERING I HENHOLD TIL EØS-AVTALENS
ARTIKKEL 53 NR. 3

1. Gruppeunntak

43. Fellesforetak som kommer inn under anvendelsesområdet
for EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1, unntas fra forbudet
dersom de oppfyller vilkårene for gruppeunntak. Ved to
av rettsaktene nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV tillates
samarbed mellom foretak i form av et fellesforetak (se
bokstav a) og b) under).Ved to andre rettsakter nevnt i EØS-
avtalens vedlegg XIV tillates visse konkurransebegrensende
avtaler om teknologioverføring fra hovedforetaket til
fellesforetak. Ved rettsakten om endring av rettsakten nevnt
i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 5, 6, 7 og 9(11) ble
anvendelsesområdet for disse gruppeunntaksforordningene
betydelig utvidet, særlig til fordel for fellesforetak.

(a) Forordningen om spesialiseringsavtaler

44. Rettsakten om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
3 på grupper av spesialiseringsavtaler(12) omfatter blant
annet avtaler der flere foretak gir avkall på å produsere
visse produkter og overlater i stedet produksjonen til et
fellesforetak de oppretter. Produksjonen det gis avkall på,
kan være nåværende eller framtidig produksjon.
Opprettelsen av og virksomheten til et fellesforetak innenfor
produksjon er unntatt fra forbudet mot konkurranse-
begrensende avtaler bare dersom de deltakende foretaks

samlede markedsandel ikke overstiger 20 % og deres
samlede omsetning ikke overstiger en milliard ECU. Avtaler
mellom størrre foretak med en omsetning som overstiger
en milliard ECU, kan også nyte godt av gruppeunntaket
dersom avtalene på behørig måte er meldt til EFTAs
overvåkningsorgan og denne ikke reiser innsigelse mot
avtalen innen seks måneder. Denne framgangsmåten får
ikke anvendelse dersom maksimumsgrensen for
markedsandelen er overskredet.

(1) Se kommisjonsvedtak der det ikke ble konstatert negative virkninger:
Vedtak 86/405/EØF (Optiske fibrer), EFT nr. L 236 av 22.8.1986, s. 30,
og vedtak 90/410/EØF (Elopak/Metal Box-Odin), EFT nr. L 209 av
8.8.1990. s. 15.

(2) Se del III.2 bokstav b) nr. 22 over, og vedtak 87/100/EØF (Mitchell
Cotts/Sofiltra), EFT nr. L 41 av 11.2.1987, s. 31.

(3)  Se avdeling II i kunngjøringen om samarbeid (oppført i fotnote 4, s. 5),
nr. 3 og 6, og rettsakten om avvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler (oppført i fotnote 7, s.
5).

(4) Se følgende vedtak: NCH, EFT nr. L 22 av 26.1.1972, s. 16;
Cementregeling voor Nederland, EFT nr. L 303 av 31.12.1972, s. 7;
Cimbel, EFT nr. L 303 av 31.12.1972, s. 24; CSV, EFT nr. L 242 av
4.9.1978, s. 15; UIP, EFT nr. L 226 av 3.8.1989, s. 25 og Astra, EFT nr.
L 20 av 28.1.1993, s. 23.

(5) Se følgende kommisjonsvedtak:  Socemas, EFT nr. L 201 av 12.8.1968,
s. 4; Intergroup, EFT nr. L 212 av 9.8.1975, s. 23; National Sulphuric
Acid Association I, EFT nr. L 260 av 3.10.1980, s. 24 og (II) EFT nr. L
190 av 5.7.1989, s. 25; Filmeinkauf Deutscher Fernsehanstalten, EFT
nr. L 284 av 3.10.1989, s. 36; og IJsselcentrale, EFT nr. L 28 av 2.2.1991,
s. 32.

(6) Se kunngjøring i Exxon/Shell, EFT nr. C 92 av 2.4.1993, s. 2.

(7) Se kommisjonsvedtak 91/38/EØF (KSB/Goulds/Lowara/ITT), EFT nr.
L 19 av 25.1.1991, s. 25; det er i prinsippet erkjent at felles økonomisk
produksjon motvirker konkurranse i rettsakten nevnt i EØS-avtalens
vedlegg XIV nr. 6 (forordning nr. 417/85).

(8) Se særlig følgende kommisjonsvedtak: Bayer/Gist-Brocades, EFT nr.
L 30 av 5.2.1976, s. 13; United Reprocessors og KEWA, EFT nr. L 51
av 26.2.1976, s. 7, 15; Vacuum Interrupters I, EFT nr. L 48 av 19.2.1977,
s. 32, og II, EFT nr. L 383 av 31.12.1980, s. 1; De Laval/Stork I, EFT
nr. L 215 av 23.8.1977, s. 11, og II, EFT nr. L 59 av 4.3.1988, s. 32;
GEC/Weir, EFT nr. L 327 av 20.12.1977, s. 26; WANO/Schwarzpulver,
EFT nr. L 322 av 16.11.1978, s. 26; Langenscheidt/Hachette, EFT nr.
L 39 av 11.2.1982, s. 25; Amersham/Buchler, EFT nr. L 314 av
10.11.1982, s. 34; Rockwell/Iveco, EFT nr. L 224 av 17.8.1983, s. 19;
Carbon Gas Technologie, EFT nr. L 376 av 31.12.1983, s. 17; Enichem/
ICI, EFT nr. L 50 av 24.2.1988, s. 18; Bayer/BP Chemicals, EFT nr. L
150 av 16.6.1988, s. 35; Iveco/Ford, EFT nr. L 230 av 19.8.1988, s. 39;
Alcatel Espace/ANT, EFT nr. L 32 av 3.2.1990, s. 19; Konsortium ECR
900, EFT nr. L 228 av 22.8.1990, s. 31; Screensport/EBU - Eurosport,
EFT nr. L 63 av 9.3.1991, s. 32;  Eirpage, EFT nr. L 306 av 7.11.1991,
s. 22; Procter og Gamble/Finaf, EFT nr. C 3 av 7.1.1992, s. 2 og Infonet,
EFT nr. C 7 av 11.1.1992, s. 3.

(9) Se del III.2  bokstav e), nr. 27 til 31 over.

(10) Se følgende kommisjonsvedtak: Alliance des constructeurs francais de
machines-outils, EFT nr. L 201 av 12.8.1968, s. 1, SAFCO, EFT nr. L
13 av 17.1.1972, s. 44, Metaleurop, EFT nr. L 179 av 12.7.1990, s. 41,
Elopak/Metal Box Odin, EFT nr. L 209 av 8.8.1990, s. 15, Konsortium
ECR 900, EFT nr. L 228 av 22.8.1990, s. 31.

(11) EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 5, 6, 7, 9 (forordning nr. 151/93).

(12) Oppført i fotnote 6, s. 5.
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45. Ovennevnte regler får anvendelse bare på samarbeid på
produksjonsstadiet. Fellesforetak må levere hele sin
produksjon, som kan omfatte råmaterialer, halvfabrikata og
ferdigvarer, til hovedforetakene. Disse må ikke opptre aktivt
som produsenter på fellesforetakets produksjonsområde,
men de kan produsere andre produkter som tilhører det
samme produktmarked. De produkter som framstilles av
fellesforetaket, distribueres av hovedforetakene som kan
være enedistributør for et bestemt geografisk område.

46. Avtaler som innebærer at hovedforetak overlater til
fellesforetak å distribuere avtaleproduktene, er omfattet av
gruppeunntaket, men er imidlertid underlagt strengere
vilkår. De deltakende foretaks samlede markedsandel må
ikke overstige 10 %. Også i dette tilfellet gjelder det en
maksimumsgrense for omsetningen på en milliard ECU,
som foretakene kan fritas for i henhold til
innsigelsesprosedyren. Ovennevnte rettsakt stiller de
deltakende foretak fritt med hensyn til utformingen av
samarbeidet på produksjons- og distribusjonsstadiet.
Forordningen tillater separat produksjon med felles
distribusjon av avtaleproduktene gjennom et fellesforetak
innenfor salg, og at produksjons- og distribusjons-
virksomheten samles i et fellesforetak som ivaretar alle
funksjoner i et foretak, eller at virksomheten deles ved at
det opprettes ett fellesforetak innenfor produksjon og ett
innenfor salg. Produksjonen og/eller distribusjonen av
avtaleproduktene kan fremfor å bli overlatt til et
fellesforetak, overlates til flere fellesforetak som, alt etter
forholdene, kan utøve virksomheten på grunnlag av
eneforhandlingsavtaler på forskjellige geografiske områder.

(b) Forordningen om forsknings- og utviklingsavtaler

47. Rettsakten om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler(1) fastsetter
bestemmelser om unntak for fellesforetak innenfor forskning
og utvikling, med virksomhet som kan omfatte såvel
forskning og utvikling som felles utnyttelse av resultatene
av slik forskning og utvikling. Begrepet utnyttelse omfatter
produskjon av nye eller forbedrede produkter og bruk av
nye eller forbedrede produksjonsprosesser, markedsføring
av produkter som er resultatet av forsknings- og
utviklingsvirksomheten, samt tildeling av lisenser til
produksjon, utnyttelse eller distribusjon til andre foretak.
Unntaket er imidlertid betinget av at det felles forsknings-
og utviklingsarbeid bidrar vesentlig til å fremme den
teknologiske eller økonomiske utvikling og at det har
avgjørende betydning for produksjonen av nye eller
forbedrede produketr.

48. Også ovennevnte rettsakt gjør unntak fra forbudet betinget
av at kvantitative vilkår i form av en dobbelt begrensning
med hensyn til markedsandel, er oppfylt. Samarbeidet
mellom hovedforetak innenfor rammen av et fellesforetak
med virksomhet som omfatter forskning, utvikling,

produksjon og lisenspraksis, er tillatt dersom
hovedforetakenes samled markedsandel ikke utgjør mer
enn 20 %. Ettersom forordningen ikke forutsetter noen form
for spesialisering, tillater den enhver form for samordning
av atferd innenfor forskning, utvikling og produksjon.
Hovedforetakene kan derfor selv fortsette sin virksomhet
eller sette i gang virksomhet innenfor fellesforetakets
virksomhetsområde. Hovedforetakene står også fritt til å
avgjøre hvordan de ønsker å bruke mulighetene til selv å
produsere eller til å tildele lisenser til tredjemann. Ved å
fordele de geografiske avtaleområdene mellom seg kan
hovedforetakene hver for seg og i hele avtaleperioden
beskytte seg mot at den annen part produserer de produkter
eller utnytter de prosesser avtalen omfatter innenfor de
geografisk områder som er forbeholdt hver av partene.
Innenfor en periode på fem år etter introduksjonen av det
nye eller forbedrede produkt på det territorium som
omfattes av EØS-avtalen, kan de dessuten forby den annen
part å føre en aktiv salgspolitikk innenfor dette geografisk
området. Overlater partene derimot distribusjon av
avtaleproduktene til ett eller flere fellesforetak, gjelder en
maksimumsgrense for markedsandelen på 10 % for det
samlede samarbeid. Ettersom ovennevnte rettsakt ikke
fastsetter noen maksimumsgrense for omsetningen, kan alle
foretak uansett størrelse dra nytte av gruppeunntaket.

(c) Forordningene om patentlisensavtaler og
knowhowlisensavtaler

49. Rettsakten om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr.
3 på grupper av patentlisensavtaler(2) får også anvendelse
på lisensavtaler mellom ett av hovedforetakene og
fellesforetaket, som gjelder sistnevnte virksomhet. Dersom
hovedforetakene er konkurrenter på markedet for
avtaleproduktene, får gruppeunntaket anvendelse bare
dersom de samlede markedsandeler er under en bestemt
grense. Denne grense er 20 % dersom fellesforetaket bare
ivaretar produksjonen, og 10 % dersom fellesforetaket i
tillegg markedsfører lisensproduktene.

50. Ved ovennevnte rettsakt unntas tildeling av eksklusive,
geografisk avgrensede produksjons- eller distribu-
sjonslisenser til fellesforetak, beskyttelse av felles-
foretakenes lisensområde mot aktiv og passiv konkurranse
fra andre parter i hele avtaleperioden og beskyttelse av
fellesforetakets lisensområde mot konkurranse fra andre
lisenstakere. Hovedforetakene kan beskytte fellesforetaket
mot en aktiv distribusjonspolitikk fra de øvrige
lisenstakerne i hele avtaleperioden. I en periode på fem år
etter introduksjonen av et produkt på det territorium som
omfattes av EØS-avtalen er det mulig å forby direkte im-
port av avtaleprodukter til fellesforetakets lisensområde.

51. Forordningen om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 85
nr. 3 på grupper av knowhowlisensavtaler(3) inneholder
liknende bestemmelser, men den geografiske beskyttelse i
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forbindelsene mellom fellesforetaket og hovedforetakene
er begrenset til ti år, regnet fra datoen for inngåelse av den
første knowhowlisensavtale for geografiske områder
innenfor det europeiske økonomiske fellesskap. Fra denne
dato regnes også den periode fellesforetaket kan beskyttes
mot aktiv konkurranse (ti år) og passiv konkurranse (fem
år) fra andre lisenstakere.

2. Enkeltunntak

(a) Alminnelige merknader

52. Fellesforetak som kommer inn under EØS-avtalens artikkel
53 nr. 3 uten å oppfylle vilkårene for gruppeunntak, er ikke
nødvendigvis automatisk forbudt. Fellesforetak kan unntas
fra forbudet ved et enkeltvedtak av EFTAs
overvåkningsorgan, dersom de oppfyller de fire vilkår i
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3. I henhold til protokoll 4
kapittel II artikkel 4, 5 og 15 i avtalen mellom EFTA-statene
om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol,
kan det gjøres vedtak om unntak bare dersom de deltakende
foretak har meldt den avtale, beslutning eller samordnede
opptreden samarbeidet bygger på, til EFTAs
overvåkningsorgan. Visse avtaler som er mindre skadelige
for utviklingen av det territorium som omfattes av EØS-
avtalen, er fritatt for meldeplikten i henhold til kapittel II
artikkel 4 nr. 2. De kan derfor unntas uten at de er meldt på
forhånd. Det samme gjelder for karteller i transportsektoren,
i henhold til rettsaktene nevnt i EØS-avtalens vedleggt XIV
nr. 10 og 11 og EØS-avtalens protokoll 21 nr. 7, 11 og 13.

53. I henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 skal EFTAs
overvåkningsorgan kontrollere:

- hvorvidt fellesforetaket bidrar til å forbedre
produksjonen eller distribusjonen av produktene eller
til å fremme den teknologiske eller økonomiske
utvikling,

- hvorvidt forbrukerne sikres en rimelig andel av
fordelene som er oppnådd ved dette,

- hvorvidt hovedforetakene eller fellesforetaket pålegges
begrensninger som ikke er nødvendige for å nå disse
formål, og

- hvorvidt samarbeidet innenfor fellesforetaket gir
foretakene mulighet til å utelukke konkurransen for
en vestentlig del av de aktuelle produkter eller
tjenesteytelser.

Unntak fra forbudet i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 kan
gis bare dersom svaret på de to første spørsmål er positivt
og svaret på de to siste spørsmål er negativt.

(b) Vurderingsprinsipper

54. For å oppfylle de to første vilkår i EØS-avtalens artikkel
53 nr. 3, må fellesforetaket også for tredjemann, særlig
forbrukere, medføre reelle objektive fordeler, som minst
oppveier de konkurransemessige ulemper.

55. Blant ovennevnte fordeler som kan etterstrebes eller
opppnås ved et fellesforetak, anser EFTAs overvåknings-
organ særlig utviklingen av nye eller forbedrede produkter
eller produksjonsprosesser som markedsføres av
opphavsmennene selv eller av tredjemann på grunnlag av
en lisens, for å ha vesentlig betydning. Dessuten ser det
positivt på tiltak for å åpne nye markeder, enten det er nye
geografiske markeder for eksisterende produkter eller en
utvidelse av utvalget av eksisterende produkter. I alle disse
tilfeller bidrar de aktuelle foretak til dynamisk konkurranse
som samtidig bidrar til å styrke det territorium som omfattes
av EØS-avtalen og konkurranseevnen i den aktuelle sektor.
Økt produksjon og salg kan også være en stimulerende
faktor for konkurransen. Rasjonalisering av
produksjonsapparat eller distribusjonsnett er derimot
snarere en måte for foretakene til å tilpasse tilbudet til en
stagnerende eller fallende etterspørsel. Slik rasjonalisering
medfører imidlertid kostnadsreduksjoner som ved effektiv
konkurranse vanligvis kommer forbrukerne til gode i form
av lavere priser. Tiltak som reduserer
produksjonskapasiteten tar derimot oftest sikte på å heve
prisene. Slike tiltak vil bare bli vurdert poistivt dersom de
har til formål å overvinne en strukturkrise, framskynde
tilbaketrekkingen av ulønnsom produksjonskapasitet fra
markedet, og dermed på mellomlang sikt på ny legger
vilkårene til rette for en resultatbasert konkurranse.

56. EFTAs overvåkningsorgan vurderer negativt avtaler som
først og fremst tar sikte på å samordne de deltakende
foretaks nåværende eller framtidige konkurransemessige
atferd. Dette gjelder særlig ved felles prisfastsettelse,
produksjons- eller salgsbegrensninger ved fastsettelse av
kvoter, markedsdeling og avtalebaserte inveseringsforbud
eller -begrensninger. Fellesforetak som først og fremst
opprettes eller drives med sikte på å nå disse formål, er
ikke annet enn klassiske karteller hvis skadelige virkninger
på konkurransen er velkjente.

(1) Oppført i fotnote 7, s. 5.

(2) Oppført i fotnote 8, s. 5.

(3) Oppført i fotnote 9, s. 5.
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holdning til de tilfeller der den felles distribusjon av
avtaleproduktene er et ledd i et omfattende samarbeid som
fortjener å bli vurdert positivt i henhold til EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 3, og som er nødvendig for en heldig
gjennomføring av samarbeidet. De viktigste eksempler er
fellesforetak innenfor salg opprettet av produsenter som
har inngått en gjensidig spesialiseringsavtale, men som
fortsatt ønsker å tilby hele det aktuelle produktutvalg, eller
fellesforetak innenfor salg opprettet med sikte på å utnytte
resultatene av felles forskning og utvikling, også på
distribusjonsstadiet. I andre tilfeller kan unntak gis bare i
særlige tilfeller(6).

61. Fellesforetak innenfor innkjøp bidrar til å rasjonalisere
ordregivningen og til å utnytte transportmidler og lagre
optimalt. De kan imidlertid samtidig benyttes til å fastsette
ensartede innkjøpspriser og -vilkår og ofte også
forsyningskvoter. Ved å forene sin etterspørselsmakt kan
hovedforetakene oppnå en urimelig innflytelse overfor
leverandørene og vri konkurransen mellom disse.
Fellesforetak innenfor innkjøp kan derfor medføre større
konkurransemessige ulemper enn fordeler, særlig gjelder
dette fellesforetak mellom konkurrerende produsenter.
EFTAs overvåkningsorgan gir derfor bare sjelden unntak
for slike fellesforetak og bare dersom hovedforetakene
beholder muligheten til å foreta individuelle innkjøp(7).
De økonomisk mest betydningsfulle fellesforetak innen
innkjøp har imidlertid til nå ikke vært gjenstand for vedtak.

62. Fellesforetak innenfor produksjon kan tjene forskjellige
økonomiske formål. De opprettes ofte for å skape ny
produksjonskapasitet for et bestemt produkt, som også
produseres av hovedforetakene(8). I andre tilfeller pålegges
fellesforetaket å ivareta produksjonen av et nytt produkt i
stedet for hovedforetakene(9). Endelig kan fellesforetaket
pålegges å forene hovedforetakenes produksjonskapasitet
med det formål, om nødvendig, å øke eller redusere denne
kapasiteten.

63. Muligheten for å gi unntak for et fellesforetak innenfor
produksjon bør vurderes forskjellig alt etter de funksjoner
det ivaretar. Fellesforetak som har som formål å øke
produksjonskapasiteten eller produktutvalget, bidrar ikke
bare til å unngå parallelle investeringer og dermed redusere
kostnadene, men kan i tillegg styrke konkurransen.
Forening eller reduksjon av eksisterende produksjons-
kapasitet utgjør derimot i de aller fleste tilfeller
rasjonaliseringstiltak som vanligvis har defensiv karakter.
Det er ikke alltid innlysende at slike tiltak er til fordel for
tredjemann, særlig forbrukerne, og det må derfor godtgjøres
i hvert enkelt tilfelle. For fellesforetak innenfor produksjon
kan det ikke fastsettes alminnelige kvantitative
maksimumsgrenser, som f.eks. terskler for markedsandeler.
Desto mer konkurransen mellom hovedforetakene
begrenses, desto større betydning har det å opprettholde
konkurransen med andre foretak. Terskelen for

57. Fordelene og ulempene ved et fellesforetak skal veies opp
mot hverandre i en samlet økonomisk vurdering der både
arten og omfanget av fordelene og ulempene må tas med.
Dersom hovedforetaket har betydelig økonomisk og
finansiell styrke og store markedsandeler, må deres
anmodning om unntak underkastes en streng undersøkelse.
Det samme gjelder fellesforetak som styrker et eksisterende
oligopolistisk marked og nettverk av fellesforetak.

58. Det er i første rekke samarbeidets art og formål som
bestemmer hvilke begrensninger for hovedforetakene eller
fellesforetakene som vil kunne aksepteres i henhold til EØS-
avtalens artikkel 53 nr. 3 bokstav a). I denne sammenheng
er det ofte avgjørende om den avtalebaserte begrensning i
partenes økonomiske handlefrihet er direkte knyttet til
opprettelsen av et fellesforetaket og kan anses som
nødvendig for fellesforetakets eksistens(1). Det er bare
overfor en begrensning av konkurransen sett under ett at
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 bokstav b) fastsetter en
absolutt grense. Konkurransen må til enhver tid være
effektiv. Avtaler som er en fare for effektiv konkurranse,
kan ikke gis enkeltunntak. Denne gruppen omfatter
fellesforetak som ved en forening av hovedforetakenes
virksomhet skaper, bevarer eller styrker en dominerende
stilling.

(c) Vurdering av de viktigste former for fellesforetak

59. Fellesforetak som utelukkende driver forskning og utvikling,
vurderes vanligvis positivt selv om de ikke oppfyller
vilkårene for gruppeunntak i henhold til rettsakten om
anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på grupper av
forsknings- og utviklingsavtaler(2). Denne form for
samarbeid medfører vanligvis betydelige økonomiske
fordeler uten å gi nevneverdige konkurransemessige
ulemper. Dette gjelder også dersom hovedforetakene
dessuten overlater til fellesforetakene å utstede lisenser til
tredjemann. Dersom fellesforetaket i tillegg påtar seg
produksjon av de produkter som er resultatet av den felles
forskning og utvikling, må også prinsippene som gjelder
for fellesforetak innenfor produksjon tas i betraktning ved
vurderingen av om unntak kan gis(3). Fellesforetak som
ivaretar forskning og utvikling, tildeling av lisenser,
produksjon og distribusjon, er fellesforetak som ivaretar
alle funksjoner som hører inn under et foretak og må
vurderes i samsvar med dette(4).

60. Fellesforetak innenfor salg tilhører de klassiske horisontale
karteller. De har vanligvis som formål og virkning å
samordne konkurrerende produsenters tilbud. De utelukker
ikke bare priskonkurranse mellom hovedforetakene, men
begrenser også varemengdene som kan leveres av hvert av
hovedforetakene innenfor rammen av et
ordrefordelingssystem. EFTAs overvåkningsorgan vurderer
derfor i prinsippet fellesforetak innenfor salg negativt(5).
EFTAs overvåkningsorgan har imidlertid en positiv
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markedsandelen på 20 % fastsatt i gruppeunntaks-
forordningene, kan tjene som et utgangspunkt ved
vurderingen av fellesforetak innenfor produksjon i konkrete
tilfeller.

64. Fellesforetak som ivaretar alle funksjoner i et foretak, bidrar
til å skape dynamisk konkurranse og bør derfor bli vurdert
positivt, forutsatt at de ikke dekker over pris-, kvoterings-
eller markedstildelingsavtaler, eller er redskap
hovedforetakene benytter for å samordne sin
investeringspolitikk ut over det som er nødvendig i det
enkelte tilfelle(10). Ettersom samarbeidet også omfatter
distribusjon, skal EFTAs overvåkningsorgan ved
vurderingen av konkrete saker særlig sørge for at en
dominerende markedsstilling ikke skapes eller styrkes ved
at fellesforetaket blir overlatt alle funksjoner i et foretak
samtidig som det får hovedforetakenes samlede ressurser
til rådighet. Ved vurderingen av om et fellesforetak som
ivaretar alle funksjoner i et foretak, byr på problemer i
forhold til konkurransereglene, er den markedsandels-
grensen på 10 % som er nevnt i gruppeunntaks-
forordningene, et viktig utgangspunkt. Dersom
markedsandelen ligger under denne terskel, er det grunn til
å anta at virkningene av utestenging fra fra markedet for
tredjemann og risikoen for å skape eller forsterke hindringer
for markedsadgang, ligger innenfor akseptable grenser. Det
er imidlertid en forutsetning at markedsstrukturen fortsatt
sikrer en effektiv konkurranse. Dersom nevnte terskel
overskrides, kan et unntak bare komme på tale etter en
inngående undersøkelse av alle omstendigheter i det enkelte
tilfelle.

V. TILKNYTTEDE BEGRENSNINGER

1. Vurderingsprinsipper

65. Det må sondres mellom konkurransebegrensninger
forbundet med fellesforetakets opprettelse og virksomhet
og tilleggsavtaler som isolert sett også utgjør
konkurransebegrensninger fordi de begrenser de deltakende
foretaks handlefrihet på markedet. Slike tilleggsavtaler er
enten direkte knyttet til og nødvendige for fellesforetakets
opprettelse og virksomhet, slik at de ikke uten fare for
fellesforetakets eksistens kan skilles fra det, eller
tilleggsavtalene er bare inngått ved opprettelsen av
fellesforetaket uten å ha ovennevnte kjennetegn.

66. Tilleggsavtaler som er direkte knyttet til fellesforetaket og
nødvendige for dets eksistens, må vurderes sammen med
fellesforetaket. I henhold til konkurranseretten skal avtalene
behandles som tilknyttede begrensninger dersom de
fortsetter å være underordnet hovedformålet med
fellesforetaket. For å vurdere om begrensningen er
nødvendig, skal det ikke bare tas hensyn til begrensningens
art, men det skal også kontrolleres at dens varighet og
materielle og geografiske anvendelsesområde ikke

overskrider det som er nødvendig av hensyn til
fellesforetakets opprettelse og virksomhet.

67. Dersom et fellesforetak ikke kommer inn under
anvendelsesområdet for EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1,
kommer heller ikke tilleggsavtaler som isolert sett er
konkurransebegrensende, men som anses for å være
tilknyttet i ovennevnte betydning, inn under
anvendelsesområdet. Motsatt kommer tilknyttede
begrensninger inn under anvendelsesområdet for artikkel
53 nr. 1 dersom fellesforetaket gjør det. De samme
unntakskriterier gjelder for begge. Det kreves derfor ingen
særlig begrunnelse for tilknyttede begrensninger i henhold
til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3. De unntas i prinsippet
for den samme periode som fellesforetaket.

68. Tilleggsavtaler som ikke er tilknyttede i forhold til
fellesforetaket, kommer vanligvis inn under EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 1 uansett om fellesforetaket omfattes av
forbudet eller ikke. For slike avtaler kan det bare gis unntak
i henhold til artikkel 53 nr. 3 på grunnlag av en særskilt
vurdering av avtalenes fordeler og ulemper. Denne
vurdering må foretas uavhengig av fellesforetaket.

69. På grunn av de mange forskjellige typer fellesforetak og
de tilleggsbegrensninger som kan være knyttet til disse,
kan det bare gis noen få eksempler på anvendelsen av de
ovennevnte prinsipper.

(1)  Se V.2 nr. 70 f.f.under.

(2) Oppført i fotnote 7, s. 5.

(3) Se nr. 62 og 63 under.

(4) Se nr. 64 under.

(5) Se NCH, EFT nr. L 22 av 26.1.1972, s. 16; Cementregeling voor
Nederlog, EFT nr. L 303 av 31.12.1972, s. 7; Cimbel, EFT nr. L 303 av
31.12.1972, s. 24; CSV EFT nr. L 242 av 4.9.1978, s. 15 og Astra, EFT
nr. L 20 av 28.1.1993, s. 23.

(6) Se vedtak 89/467/EØF (UIP), EFT nr. L 226 av 3.8.1989, s. 25.

(7) Se the National Sulphuric Acid Association, EFT nr. L 260 av 3.10.1980,
s. 24; Filmeinkauf deutscher Fernsehanstalten, EFT nr. L 284 av
3.10.1989, s. 36; Vedtak i IJsselcentrale, EFT nr. L 28 av 2.2.1991, s.
32.

(8) Se Exxon/Shell, EFT nr. C 92 av 2.4.1993, s. 2.

(9) Se the KSB/Goulds/Lowara/ITT, EFT nr. L 19, 25.1.1991, s. 25.

(10) Se følgende kommisjonsvedtak: Amersham/Buchler, EFT nr. L 314 av
10.11.1982, s. 34; Rockwell/Iveco, EFT nr. L 224, 17.8.1983, s. 19; Car-
bon Gas Technologie,  EFT nr. L 376, 31.12.1983,  p.17; Enichem/ICI,
EFT nr. L 50, 24.2.1988, s. 18; Bayer/BP Chemicals, EFT nr. L 150,
16.6.1988, s. 35; Iveco/Ford , EFT nr. L 230, 19.8.1988, s.  39; Alcatel
Espace/ ANT, EFT nr. L 32, 3.2.1990, s. 19; Eirpage, EFT nr. L 306,
7.11.1991, s. 22; Bayer/Gist-Brocades, EFT nr. L 30, 5.2.1976, s. 13;
United Reprocessors og KEWA, EFT nr. L 51, 26.2.1976, s. 7; Vacuum
Interrupters I, EFT nr. L 48, 19.2.1977, s. 32 og II, EFT nr. L 383,
31.12.1980, s. 1; De Laval/Stork I, EFT nr. L 215, 23.8.1977, s. 11 og II,
EFT nr. L 59, 4.3.1988, s. 32; GEC/Weir, EFT nr. L 327, 20.12.1977, s.
26, Langenscheidt/Hachette, EFT nr. L 39, 11.2.1982, s. 25; Procter og
Gamble/Finaf, EFT nr. C 3, 7.1.1992, s. 2 og INFONET, EFT nr. C 7,
11.1.1992, s. 3.
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2. Vurdering av enkelte tilleggsbegrensninger

70. For å vurdere om tilleggsbegrensninger har karakter av å
være tilknyttede begrensninger, må det sondres mellom
begrensninger som berører fellesforetaket og begrensninger
som berører hovedforetakene.

(a) Begrensninger som pålegges fellesforetaket

71. Blant de begrensninger som pålegges fellesforetaket, kan
begrensninger som presiserer fellesforetakets formål, f.eks.
avtalebestemmelser om produktutvalg eller produksjons-
sted, anses som tilknyttede. Derimot kan tilleggs-
begrensninger som går ut over å presisere fellesforetakets
formål, og som gjelder begrensninger med hensyn til
produksjonsmengder, priser eller kunder, ikke anses som
tilknyttede. Det samme gjelder eksportforbud.

72. Dersom opprettelsen av fellesforetaket medfører at det
skapes ny produksjonskapasitet eller overføres knowhow
fra hovedforetakene, vil en forpliktelse for fellesforetaket
til å unnlate å produsere eller distribuere produkter som
konkurrerer med lisensproduktene, som regel også anses
som tilknyttede. Fellesforetaket skal strebe etter å få gunstige
resultater fra den nye produksjonsenhet uten å¨frata
hovedforetakene den nødvendige kontroll over den
forretningsmessige utnyttelse og spredning av
teknologien(1).

73. Under visse omstendigheter kan også andre begrensninger
som pålegges et fellesforetak anses som tilknyttede, f.eks.
avtalebestemmelser som tildeler fellesforetaket et bestemt
geografisk område eller et bestemt anvendelsesområde for
den teknologi som er overført til fellesforetaket. Slike
begrensninger må imidlertid være en nødvendig konsekvens

av hovedforetakenes ønske om å begrense sitt samarbeid
til et særskilt virksomhetsområde og må ikke sette
fellesforetakets eksistens og formål i fare(2).

74. I tilfeller der hovedforetakene overlater produksjon av
bestemte produkter eller bestemte produksjonsfaser til et
fellesforetak, kan forpliktelser fellesforetaket pålegges til
å kjøpe av eller levere til hovedforetaket også anses som
tilknyttede forpliktelser, i alle fall i fellesforetakets
oppstartingsfase.

(b) Begrensninger som pålegges hovedforetakene

75. Begrensniner som forbyr hoevdforetakene å konkurrere
med fellesforetaket, eller å konkurrere aktivt med
fellesforetaket innenfor dets virksomhetsområde, kan anses
som tilknyttede, i alle fall i fellesforetakets opstartingsfase.
Tilleggsbegrensninger med hensyn til produktmengder,
priser eller kunder og eksportforbud går åpenbart ut over
det som er nødvendig for fellesforetakets opprettelse og
virksomhet.

76. Geografiske begrensninger pålagt et hovedforetak der
fellesforetaket er tildelt en eksklusiv produksjonslisens for
tekniske anvendelsesområder og produktmarkeder der både
fellesforetaket og hovedforetaket skulle opptre, kan anses
som tilknyttede begrensninger(3). En eksklusiv og ikke
tidsbegresnset lisens for utnyttelse tildelt et fellesforetak
kan anses som absolutt nødvendig for fellesforetakets
opprettelse og virksomhet, dvs. dersom hovedforetaket som
tildelte lisensen, ikke var aktivt innenfor det
anvendelsesområde og produktmarked lisensen omfattet(4).
Dette vil som regel være tilfellet når et fellesforetak innleder
ny virksomhet på områder der hovedforetakene verken er
aktuelle eller potensielle konkurrenter.

(1) Kommisjonsvedtak Mitchell Cotts/Sofiltra, EFT nr. L 41, 11.2.1987, s.
31.

(2) Kommisjonsvedtak Elopak/Metal Box-Odin, EFT nr. L 209, 8.8.1990,
s. 15.

(3) Se Mitchell Cotts/Sofiltra (fotnote 2, s. 11).

(4) Se Elopak/Metal Box-Odin (fotnote 1, s. 11).



21.7.1994 Nr. 22/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17

Vedlegg 2

Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om endring av kunngjøringen om rettsaktene
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 2 og 3 (kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83 og

(EØF) nr. 1984/83 av 22. juni 1983) om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på
grupper av enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv kjøpsplikt

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS-avtalen) og avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol
(overvåknings- og domstolsavtalen).

B. Kommisjonen har utferdiget en kunngjøring om
kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr.
1984/83 om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3
på grupper av enedistribusjonsavtaler og avtaler om
eksklusiv kjøpsplikt, offentliggjort i EFT nr. C 101 av
13.4.1984, s. 2. Disse ikke-bindende rettsakter omhandler
de prinsipper og regler som Kommisjonen følger på
konkurranseområdet. Domstolen for De europeiske
fellesskap har i sak C-234/89 “Delimitis/Henninger Bräu”
pålagt EF-kommisjonen å endre sin kunngjøring om
anvendelsen av EØF-traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper
av enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv
kjøpsplikt ved å utferdige en ny kunngjøring (EFT nr. C
121 av 13.5.1992, s. 2). EFTAs overvåkningsorgan anser
disse rettsakter som EØS-relevante.

C. EFTAs overvåkningsorgan vedtok 12. januar 1994(1) en
tilsvarende kunngjøring om anvendelse av EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 3 på grupper av enedistribusjonsavtaler og
avtaler om eksklusiv kjøpsplikt. For å opprettholde like
konkurransevilkår og sikre en ensartet anvendelse av
konkurransereglene i hele EØS-området, anser EFTAs
overvåkningsorgan det nødvendig å endre sin kunngjøring
ved å utstede denne kunngjøring i samsvar med den
myndighet det er gitt i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav
b) i overvåknings- og domstolsavtalen. Det vil rette seg
etter prinsippene og reglene fastsatt i denne kunngjøring
når det anvender de relevante konkurranseregler i EØS i
en bestemt sak.

I kunngjøringen fra EFTAs overvåkningsorgan om
rettsaktene nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 2 og 3
(kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr.
1984/83 av 22. juni 1983) om anvendelse av EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 3 på grupper av enedistribusjonsavtaler og
avtaler om eksklusiv kjøpsplikt, tilføyes avsnittet nedenfor
etter punkt 39 under avdeling ‘V. Avtaler om øllevering’.
Punkt 40 til 66 blir punkt 41 til 67. Underavdelingene, under
avdeling V, blir:

- 2. Eksklusiv kjøpsplikt
- 3. Andre konkurransebegrensninger som omfattes av

gruppeuntaket
- 4. Avtaler som er utelukket fra gruppeunntaket

1. Avtaler av mindre betydning

40. Det minnes om at det i EFTAs overvåkningsorgans
kunngjøring om avtaler av mindre betydning(2) er fastslått
at avtaler mellom foretak etterEFTAs overvåkningsorgans
mening ikke kommer inn under forbudet i EØS-avtalens
artikkel 53 nr. 1 dersom visse vilkår med hensyn til
markedsdeling og omsetning er oppfylt av vedkommende
foretak. Det er derfor åpenbart at når et foretak, et bryggeri
eller en grossist overskrider grensene fastsatt i ovennevnte
kunngjøring, kan avtalene som er inngått komme inn un-
der EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Kunngjøringen får
imidlertid ikke anvendelse når konkurransen på et relevant
marked begrenses som følge av de kumulative virkninger
av parallelle nettverk av liknende avtaler som enkeltvis ikke
ville komme inn under EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1,
dersom kunngjøringen hadde fått anvendelse. Ettersom
ølmarkedene ofte vil kjennetegnes av at det forekommer
kumulative virkninger, vil det være hensiktsmessig å fastslå
hvilke avtaler som likevel kan anses som bagatellmessige.

EFTAs overvåkningsorgan er av den mening at en eksklusiv
avtale om øllevering inngått av et bryggeri, som definert i
artikkel 6; jf. artikkel 8 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1984/
83, vanligvis ikke kommer inn under EØS-avtalens artikkel
53 nr. 1 dersom

- bryggeriets markedsandel ikke overstiger 1 % på det
innenlandske marked for videresalg av øl i
skjenkesteder, og

- dersom bryggeriet ikke produserer mer enn 200 000
hl øl årlig.

Disse bestemmelser får imidlertid ikke anvendelse dersom
den aktuelle avtale inngås for mer enn sju og et halvt år
dersom den omfatter øl og andre drikkevarer, og 15 år
dersom den bare omfatter øl.

For å fastslå bryggeriets markedsandel og dets årlige
produksjon, får bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 i forordning
(EØF)nr. 1984/83 anvendelse.

(1) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 13 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 12.

(2) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 32 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 31.
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Med hensyn til eksklusive avtaler om øllevering som
definert i artikkel 6; jf. artikkel 8 nr. 2 i forordning (EØF)
nr. 1984/83, som inngås av grossister, får prinsippene
ovenfor tilsvarende anvendelse, samtidig som det tas hensyn
til situasjonen for bryggeriet som produserer ølet som den
aktuelle avtale i hovedsak omhandler.

Denne kunngjøring utelukker ikke at selv avtaler mellom
foretak som ikke oppfyller ovennevnte krav, særlig når antall

utsalgssteder som er knyttet til dem er begrenset i forhold
til antall utsalgssteder som finnes på markedet, i enkelte
tilfeller kan ha bare ubetydelig virkning på handelen
mellom avtalepartene eller på konkurransen, og dermed
ikke kommer inn under EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1.

Denne kunngjøring berører heller ikke på noen måte
anvendelse av nasjonal lovgivning på avtaler som omfattes
av kunngjøringen.

Vedlegg 3

Kunngjørings fra EFTAs overvåkningsorgan om avklaring av mellommannvirksomhet innen
motorvognbransjen

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS-avtalen) og avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol
(overvåknings- og domstolsavtalen).

B. Kommisjonen har offentliggjort en avklaring av
mellommannvirksomhet innen motorvognbransjen (EFT nr
C. 329 av 18.12.1991, s. 20). Denne ikke-bindende rettsakt
omhandler de prinsipper og regler som Kommisjonen følger
på konkurranseområdet.

C. EFTAs overvåkningsorgan anser denne rettsakt som EØS
relevant.For å opprettholde like konkurransevilkår og sikre
en ensartet anvendelse av konkurransereglene i hele EØS-
området, vedtar EFTAs overvåkningsorgan denne
kunngjøring i samsvar med den myndighet det er gitt i
henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og
domstolsavtalen. Det vil rette seg etter prinsippene og
reglene fastsatt i denne kunngjøring når det anvender de
relevante konkurranseregler i EØS i en bestemt sak.

Denne kunngjøring utfyller kunngjøringen(1) offentliggjort
sammen med rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV
nr. 4 (forordning nr. 123/85), heretter kalt “rettsakten”, for
å avklare omfanget av den virksomhet som utøves av
mellommenn som nevnt i rettsakten. Forholdet mellom en
mellommann og vedkommende som han opptrer på vegne
av, er i hovedsak basert på den avtalen de har inngått og på
gjeldende nasjonal lovgivning, og berører ikke rettighetene
og pliktene til tredjemann som er part i avtalen. Denne
kunngjøring omfatter derfor ikke samtlige forpliktelser en
mellommann har.

1. Prinsipper

Følgende retningslinjer, som er i samsvar med
målsetningene i rettsakten, er basert på to prinsipper. Det
første er at mellommannen omhandlet i rettsakten er en
tjenesteyter som opptrer på vegne av en kjøper og
sluttbruker; vedkommende kan ikke påta seg de risikoer
som vanligvis er forbundet med eie, og han må på forhånd
ha mottatt en skriftlig fullmakt fra en bestemt fullmaktsgiver
hvis navn og adresse er oppgitt for å kunne utøve slik
virksomhet. Det andre er prinsippet om innsyn i fullmakten,
særlig kravet om at mellommannen i henhold til nasjonal
lovgivning skal overlate til kjøperen alle fordelene oppnådd
i forhandlingene ført på hans vegne.

I denne sammenheng bør det skilles mellom tre typer vilkår:

(a) med hensyn til fullmaktens gyldighet og ytelse av
bistand,

(b) med hensyn til mellommannens mulighet for å drive
reklame,

(c) med hensyn til mellommannens leveransemuligheter.

EFTAs overvåkningsorgan anser følgende retningslinjer
og vilkår som egnet til å oppfylle de praktiske krav.
Virksomhet som ikke er i samsvar med disse retningslinjer
og vilkår vil, dersom ikke det motsatte er bevist, bekrefte
antakelsen om at en mellomman overskrider grensene
fastsatt i rettsaktens artikkel 3 nr. 11 eller villeder publikum
på dette punkt ved å gi inntrykk av at han er en
videreforhandler.

(1) EFT nr. L 153 av 18.6.1994, s. 20 og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 19.
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2. Praktiske vilkår

a) Fullmaktens gyldighet og ytelse av bistand

Mellommannen står fritt å organisere sin virksomhet.
Virksomhet som medfører at det dannes et nett av
selvstendige foretak som bruker samme navn eller andre
felles kjennetegn, kan imidlertid gi et feilaktige inntrykk
av at det dreier seg om et godkjent distribusjonsnett.

En mellommann kan benytte et utsalgssted i samme bygning
som et supermarked dersom utsalgsstedet er utenfor
lokalene der supermarkedets hovedvirksomhet foregår,
forutsatt at han oppfyller vilkårene i denne kunngjøring.

Selv om en mellommann ikke kan påta seg den risiko som
følger med eie, må han kunne påta seg den risiko som er
forbundet med transport og lagring av motorvognen, og
kredittrisiko i forbindelse med den endelige kjøper med
hensyn til finansiering av kjøpet i utlandet. Tjenestene må
ytes i full åpenhet med hensyn til de forskjellige tjenestene
som tilbys og med hensyn til betalingen, og dette må kunne
kontrolleres ved framlegging av detaljerte og utførlige
regnskaper overfor kjøperen.

Mellommannen må i et dokument som kan være atskilt fra
den skriftlige fullmakten, opplyse kunden i detalj om hvilke
ulike tjenester som tilbys, og kunden må gis muligheten til
å velge de tjenester som passer ham. I dette dokumentet
bør en mellommann som ikke yter alle de tjenestene som
er nødvendige for å klargjøre et importert kjøretøy, oppgi
hvilke tjenester han ikke yter.

b) Reklame ved mellommannen

Mellommannen må kunne drive reklame, men uten at dette
skaper forvirring mellom ham selv og en videreforhandler
hos en potensiell kjøper. Forutsatt at dette vilkår er oppfylt,
bør han kunne:

- konsentrere sin virksomhet, og dermed sin
reklamevirksomhet, på et bestemt merke eller en
bestemt modell, forutsatt at han uttrykkelig tilføyer
en egnet presisering om at han ikke er en
videreforhandler, men opptrer som en mellommann
som tilbyr sine tjenester,

- framlegge fullstendige opplysninger om hvilke priser
han kan oppnå, og gjøre det klart at prisen som er
oppgitt, er etter hans beste beregninger,

- stille ut biler som er kjøpt av hans kunder som har
benyttet seg av hans tjenester, eller en bestemt type
eller modell som kan skaffe sine kunder, forutsatt at
han uttrykkelig og på synlig måte gjør det klart at han
opptrer som en mellommann som tilbyr sine tjenester,
og ikke som videreforhandler, og at de typer eller
modeller han stiller ut, ikke er til salgs,

- benytte alle logoer og varenavn i samsvar med
gjeldende rettsregler, men uten å skape forvirring hos
publikum med hensyn til det faktum at han er en
mellommann og ikke en del av distribusjonsnettet til
den eller de berørte produsenter.

Når et supermarked utøver en klar mellommannvirksomhet,
må alle nødvendige tiltak treffes for å unngå at kjøperne
(sluttforbrukerne) forveksler denne virksomheten med
supermarkedets hovedvirksomhet som utøves under dets
vanlige eller særskilte kjennetegn.

(c) Leveranser til mellommenn

Vanligvis står mellommannen fritt til å organisere sine
forretningsforbindelser med de ulike forhandlere i de
forskjellige produsentenes distribusjonsnett, men dette bør
ikke føre til at mellommannen oppretter priviligerte
forbindelser med slike forhandlere i strid med
avtaleforpliktelsene han har påtatt seg i samsvar med
rettsakten, særlig artikkel 3 nr. 8 bokstav a) og b), artikkel
8 nr. 9 og artikkel 4 nr. 1 punkt 3. Særlig må mellommannen
skaffe seg leveranser på normale markedsvilkår, og han
kan ikke:

- inngå avtaler der han forplikter seg til å kjøpe,

- motta andre rabatter enn det som er vanlig på markedet
i det land der bilen kjøpes.

I denne sammenheng vil salg på over 10 % av den årlige
omsetning ved en hvilken som helst godkjent forhandler
gjennom en hvilken som helst mellommann føre til den
antakelsen at det foreligger et priviligert forhold som strider
mot ovennevnte artikler.
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EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse, fremsatt i henhold til en
beslutning av tullilautakunta 19. april 1994 under behandlingen av

en klage fra Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark over en
avgjørelse truffet av Helsingin piiritullikamari

(Sak E-1/94)

EFTA-domstolen mottok 27. april 1994 en anmodning om en
rådgivende uttalelse fra tullilautakunta (klagenemden ved den
finske tollstyrelsen). Anmodningen ble besluttet fremsatt 19. april
1994 i forbindelse med tullilautakunta’s behandling av en klage
fra Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark over et
vedtak av Helsingin piiritullikamari (Helsingfors
distriktstollkammer), og inneholder følgende spørsmål:

1. Idet det tas hensyn til, på den ene side, det lovbestemte
monopol Oy Alko Ab (alkoholselskapet) har på import av
alkoholholdige drikkevarer, og, på den annen side, de
autorisasjonsrutiner selskapet har kunngjort at det er innstilt
på å innføre for å tillate kommersiell import av alkohol på
vilkår fastsatt av selskapet selv: Kan det legges til grunn at
kommersiell import av alkohol fra andre avtaleparter ikke
er kvantitativt begrenset eller hindret av et tiltak med

tilsvarende virkning i strid med EØS-avtalens artikkel 11,
dersom den administrative klagedomstolen stadfester
vedkommende tollmyndighets vedtak om ikke å tillate at
det importerte alkoholpartiet bringes i fri omsetning, uten
at det foreligger tillatelse fra Oy Alko Ab, en tillatelse som
er nødvendig etter finsk lov?

2. Er det lovbestemte monopolet som er beskrevet ovenfor, i
strid med avtalens artikkel 16?

Dersom dette er tilfellet:

Er denne bestemmelsen så ubetinget og tilstrekkelig presis
til at den har direkte rettslig virkning, og skal derfor
importmonopolet anses opphørt fra 1.1.1994?

94/EØS/22/04
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Søksmål anlagt 28. april 1994 av
Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA)

mot EFTAs overvåkningsorgan
(Sak E-2/94)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt ved EFTA-
domstolen 28. april 1994 av Scottish Salmon Growers Associa-
tion Limited (SSGA), med forretningsadresse i Perth, Skottland,
representert ved Barrister Alastair Sutton og Solicitor Alasdair
R. M. Bell, med kontoret til Edmond Tavernier, Rue Töpffer 11,
CH-1206 Genève, som adresse for forkynnelse.

Saksøkeren krever at EFTA-domstolen skal:

- annullere EFTAs overvåkningsorgans vedtak av 24. mars
1994,

- pålegge saksøkte å betale saksomkostninger.

Rettslige anførsler og de viktigste argumentene som er gjort
gjeldende til støtte for dem:

Saksøkeren, et selskap som er stiftet for å fremme interessene til
skotske lakseoppdrettere, bestrider EFTAs overvåkningsorgans
vedtak av 24. mars 1994 om ikke å fortsette behandlingen av
den klage saksøkeren hadde innlevert vedrørende Kongeriket

Norges påståtte overtredelser av EØS-avtalens bestemmelser om
statsstøtte i form av tildeling av statsstøtte til dets lakseindustri.
Det bestridte vedtaket ble truffet på det grunnlag at EFTAs
overvåkningsorgan mangler kompetanse etter de relevante
bestemmelsene i EØS-avtalen.

Saksøkeren gjør for det første gjeldende at det bestridte vedtaket
ikke er i samsvar med EØS-avtalens artikkel 62 nr. 1 bokstav b)
og artikkel 5 nr. 1 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et Overvåkningsorgan og en Domstol, på det grunnlag at
EFTAs overvåkningsorgan er den eneste kompetente myndighet
som kan behandle klagen, og at dets nektelse av å behandle klagen
er ensbetydende med en rettsfornektelse overfor saksøkeren.

For det annet hevder saksøkeren at artikkel 16 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en
Domstol er overtrådt, og at det dermed foreligger en vesentlig
formfeil i henhold til artikkel 36 i denne avtalen, ved at
Overvåkningsorganet har unnlatt å gi noen begrunnelse, eller
noen tilfredsstillende begrunnelse, for sitt vedtak.

94/EØS/22/05
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV/M.486 - Holdercim/Origny-Desvroise)

1. Kommisjonen mottok 11.7.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1), der foretaket Origny Développement, et datterforetak av
Holdercim, som tilhører Holderbank-gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens i
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Origny Desvroise ved erverv av eierandeler.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Holderbank: sement, bruksferdig betong, grus

- Origny Desvroise: salg av byggemateriale, produksjon og salg av fliser.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte sammenslutningen kan komme
inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort endelig
vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
sammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter denne offentliggjøring i EF-Tidende
(EFT nr. C 193 av 16.7.1994). Merknadene kan sendes Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43
01) eller med post, med referanse IV/ M.486 - Holdercim/Origny-Desvroise, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Luxembourg med sikte på å fremme utviklingen
av landbruket, statsstøttenr. N 25/92, Luxembourg (se EFT nr. C 196 av 19.7.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten gitt av Frankrike til Entreprise Minière et Chimique, statsstøttenr. N
82/94, Frankrike (se EFT nr. C 196 av 19.7.1994 for nærmere opplysninger).

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 of 21.9.1990, s. 13.

94/EØS/22/06

94/EØS/22/07
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Instruks fra det føderale transportministerium om opprettelse,
bygging, drift og kontroll av bakkestasjoner for
radiotelefontrafikk i luftfartsradiotjenesten og særlig utstyr for
lufttrafikktjeneste som ikke betjenes av selskapet for
lufttrafikktjeneste

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 20. mai 1963 om
regler for produksjon, påfylling og fornyet sertifisering av
brannslokkingsapparater

Midlertidige tekniske bestemmelser for radioutstyr til bruk i
lokalnett (RLAN)

Teknisk forskrift om endring av rapportering F fra
skipsfartskontrollen

Midlertidige tekniske bestemmelser om selvutløsende
nødpeilesendere som oppgir posisjon ved nødssituasjoner til
sjøs, for frekvensene 406.025 MHz og 121.5 MHz (COSPAS-
SARSAT EPIRB)

Forskrift om regulering av produksjon og bruk av
polyetylentanker til lagring av bensinholdige produkter av type
“C” til oppvarming og ikke-industrielle formål i det autonome
området Galicia

Utkast til teknisk forskrift om godkjenning av utløpsdatoen
for god teknisk bruk av binde- og fiksermidler

94-0115-D

94-0116-F

94-0117-DK

94-0118-DK

94-0119-DK

94-0120-E

94-0121-I

( 3) ( 4)

Utløpt

18.8.1994

31.8.1994

5.9.1994

22.8.1994

29.8.1994

18.8.1994

Informasjonsrutine – tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4) er av den mening av dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i  EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

(2)  Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4)  Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

94/EØS/22/08
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