
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.50/190 9.11.2000

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2842/98

frá 22. desember 1998

um skýrslugjöf málsaðila við tiltekna málsmeðferð samkvæmt
85. og 86. gr. EB-sáttmálans(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins nr. 17 frá 6. febrúar 1962,
fyrstu reglugerð til framkvæmdar á ákvæðum 85. og 86. gr.
sáttmálans (1), eins og henni var síðast breytt með lögunum um
aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum 24. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1017/68 frá
19. júlí 1968 um að beita samkeppnisreglum gagnvart flutningum
á járnbrautum, vegum og skipgengum vatnaleiðum (2), eins og
henni var síðast breytt með lögunum um aðild Austurríkis,
Finnlands og Svíþjóðar, einkum 29. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4056/86 frá
22. desember 1986 sem setur nákvæmar reglur um beitingu
85. og 86. gr. Sáttmálans gagnvart flutningum á sjó (3), eins og
henni var síðast breytt með lögunum um aðild Austurríkis,
Finnlands og Svíþjóðar, einkum 26. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 frá
14. desember sem setur reglur um beitingu samkeppnisreglna
gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti (4), eins og henni var
síðast breytt með reglugerð (EBE) nr. 2410/92 (5), einkum
19. gr.,

að höfðu samráði við viðeigandi ráðgjafarnefndir um
samkeppnishömlur og yfirburðastöðu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Talsverð reynsla er komin á beitingu reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar nr. 99/63/EBE frá 25. júlí 1963
um skýrslugjöf sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 19. gr.
reglugerðar nr. 17 (6), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EBE) nr. 1630/69 frá 8. ágúst 1969 um skýrslugjöf sem
kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1017/68 frá 19. júlí 1968 (7), II. þætti reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4260/88 frá
16. desember 1988 um tilkynningar, kærur, umsóknir og
skýrslur sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4056/86 sem setur nákvæmar reglur um beitingu 85. og
86. gr. sáttmálans gagnvart flutningum á sjó (8), eins og
henni var síðast breytt með lögunum um aðild Austurríkis,
Finnlands og Svíþjóðar, og II.  þætti  reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4261/88 frá
16. desember 1988 um kærur, umsóknir og skýrslur sem
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 sem
setur reglur um beitingu samkeppnisreglna gagnvart
fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti (9).

2) Þessi reynsla hefur sýnt að gera þarf umbætur á ákveðnum
þáttum þessara reglugerða er lúta að málsmeðferð. Fyrir
skýrleika sakir er rétt að samþykkja eina reglugerð um
mismunandi málsmeðferð við skýrslugjöf sem mælt er fyrir
um í reglugerð nr. 17, reglugerð (EBE) nr. 1017/68, reglugerð
(EBE) nr. 4056/86 og reglugerð (EBE) nr. 3975/87. Því ber
að skipta út reglugerðum nr. 99/63/EBE og (EBE) nr. 1630/
69 og fella niður II. þátt reglugerða (EBE) nr. 4260/88 og
(EBE) nr. 4261/88 og setja nýjan í staðinn.

3) Setja ber ákvæði um málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar
samkvæmt ákvörðun 94/810/KSE, EB frá 12. desember
1994 um verksvið skýrslugjafarfulltrúa við meðferð
samkeppnismála sem eru lögð fyrir framkvæmda-
stjórnina (10) og skulu þau orðuð þannig að þau verndi að
fullu rétt aðila til að gefa skýrslu og taka til varna. Með
til l i t i  t i l  þess réttar að fá að gefa skýrslu ber
framkvæmdastjórninni að greina mill i  aðila, sem
framkvæmdastjórnin hefur beint andmælum til, umsækjenda
eða kærenda og annarra þriðju aðila.________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 354, 30.12.1998, bls. 18, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/1999 frá 30. apríl 1999
um breytingu á bókun 21 við EES-samninginn, um framkvæmd
samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB 13, 21. 2. 1962, bls. 204/62.

(2) Stjtíð. EB L 175, 23. 7. 1968, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 378, 31. 12. 1986, bls. 4.

(4) Stjtíð. EB L 374, 31. 12. 1987, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB L 240, 24. 8. 1992, bls. 18.

________________

(6) Stjtíð. EB 127, 20. 8. 1963, bls. 2268/63.

(7) Stjtíð. EB L 209, 21. 8. 1969, bls. 11.

(8) Stjtíð. EB L 376, 31. 12. 1988, bls. 1.

(9) Stjtíð. EB L 376, 31. 12. 1988, bls. 10.

(10) Stjtíð. EB L 330, 21. 12. 1994, bls. 67.
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4) Í samræmi við grundvallarregluna um réttinn til að taka til
varna ber að gefa þeim aðilum, sem framkvæmdastjórnin
hefur beint andmælum til, færi á að leggja fram athugasemdir
sínar við hver þau andmæli sem framkvæmdastjórnin hyggst
taka tillit til í ákvörðun sinni.

5) Gefa verður umsækjendum eða kærendum færi á að skýra
frá sjónarmiðum sínum telji framkvæmdastjórnin að ekki
sé nægileg ástæða til að verða við umsókninni eða taka
kæruna til meðferðar. Umsækjendur eða kærendur skulu fá
afrit af sérútgáfu á andmælunum, þar sem trúnaðarmálum
er sleppt, og eiga þess kost að skýra skriflega frá
sjónarmiðum sínum ef framkvæmdastjórnin ber fram
andmæli.

6) Einnig ber að gefa öðrum þriðju aðilum færi á að skýra
skriflega frá sjónarmiðum sínum sæki þeir skriflega um það.

7) Þeir aðilar, sem hafa rétt til að leggja fram athugasemdir,
ættu að gera það skriflega, bæði í eigin þágu og í þágu góðrar
stjórnsýslu, samanber þó möguleikann á munnlegri
skýrslugjöf, þar sem við á, til viðbótar við hina skriflegu
málsmeðferð.

8) Nauðsynlegt er að skilgreina rétt þeirra einstaklinga sem
gefa skulu skýrslu og með hvaða skilyrðum þeir megi senda
fulltrúa eða njóta aðstoðar.

9) Framkvæmdastjórninni ber að halda áfram að taka tillit til
réttmætra hagsmuna fyrirtækja sem vilja varðveita
viðskiptaleyndarmál sín og aðrar trúnaðarupplýsingar.

10) Tryggja þarf samræmi milli núverandi stjórnsýslu
framkvæmdastjórnarinnar og réttarframkvæmd
Evrópudómstólsins og dómstóls Evrópubandalaganna á
fyrsta dómstigi í  samræmi við auglýsingu fram-
kvæmdastjórnarinnar um innri málsmeðferðarreglur við
umfjöllun beiðna um aðgang að málsskjölum í málum er
varða 85. og 86. gr. sáttmálans, 65. og 66. gr. stofnsáttmála
Kola- og stálbandalags Evrópu og reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89 (1).

11) Til að stuðla að því að skýrslugjöf fari rétt fram ber að
hljóðrita allar yfirlýsingar sem gefnar eru við skýrslugjöfina.

12) Vegna réttaröryggis ber að setja frest sem einstaklingar hafa,
samkvæmt þessari reglugerð, til að leggja fram athugasemdir
sínar og skulu þær hafa borist framkvæmdastjórninni innan
þess frests.

13) Viðeigandi ráðgjafarnefnd samkvæmt 3. mgr. 10. gr.
reglugerðar nr. 17, 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 1017/68, 3. mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 4056/86
eða 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3975/87 skal skila
áliti sínu á grundvelli fyrstu draga að ákvörðun. Því ber að
hafa samráð við nefndina eftir að rannsókn máls er lokið.

Samráð af því tagi skal ekki koma í veg fyrir að
framkvæmdastjórnin hefji rannsókn að nýju ef þörf krefur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

Gildissvið

1. gr.

Reglugerð þessi skal gilda um skýrslugjöf málsaðila samkvæmt
1. og 2. mgr. 19. gr. reglugerðar nr. 17, 1. og 2. mgr. 26. gr. Reglugerðar
(EBE) nr. 1017/68, 1. og 2. mgr. 23. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 4056/86 og 1. og 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3975/87.

II. KAFLI

Skýrslugjöf málsaðila sem framkvæmdastjórnin hefur
beint andmælum til

2. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal hlýða á málflutning þeirra
málsaðila sem hún hefur beint andmælum til áður en hún hefur
samráð við viðeigandi ráðgjafarnefnd samkvæmt 3. mgr. 10. gr.
reglugerðar nr. 17, 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1017/68, 3.
mgr. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 4056/86 eða 3. mgr. 8. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 3975/87.

2. Framkvæmdastjórnin skal í ákvörðunum sínum einungis
fjalla um andmæli sem málsaðilar hafa fengið færi á að tjá sig um.

3. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna málsaðilum skriflega um
andmæli sem borin eru fram gegn þeim. Hverjum og einum
málsaðila, eða fulltrúa sem þeir hafa tilnefnt á tilhlýðilegan hátt,
skal tilkynnt um andmælin.

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt að koma tilkynningum á
framfæri við málsaðila með því að birta tilkynningu í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins ef slíkt virðist rétt með
hliðsjón af málsatvikum, einkum þegar koma skal tilkynningu á
framfæri við fleiri en eitt fyrirtæki en enginn sameiginlegur fulltrúi
hefur verið tilnefndur. Í tilkynningunni skal tekið tillit til réttmætra
hagsmuna fyrirtækja sem vilja varðveita viðskiptaleyndarmál sín
og aðrar trúnaðarupplýsingar.

3. Einungis er heimilt að úrskurða um sekt eða févíti á hendur
málsaðila ef tilkynnt hefur verið um andmælin með þeim hætti
sem kveðið er á um í 1. mgr.

4. Þegar framkvæmdastjórnin tilkynnir um andmæli skal hún
setja frest sem málsaðilar hafa til að skýra henni skriflega frá
sjónarmiðum sínum.

_________________

(1) Stjtíð. EB C 23, 23. 1. 1997, bls. 3.
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5. Framkvæmdastjórnin skal setja frest sem málsaðilar hafa
til að tilgreina þau atriði andmælanna sem þeir telja að innihaldi
viðskiptaleyndarmál eða aðrar trúnaðarupplýsingar. Hafi þeir
ekki gert það áður en fresturinn rennur út er framkvæmdastjórninni
heimilt að líta svo á að andmælin innihaldi ekki slíkar upplýsingar.

4. gr.

1. Málsaðilar, sem óska eftir að skýra frá sjónarmiðum sínum
viðvíkjandi andmælum sem borin eru fram gegn þeim, skulu gera
það skriflega og innan þess frests sem um getur í 4. mgr. 3. gr.
Framkvæmdastjórnin er ekki skuldbundin til að taka tillit til
skriflegra athugasemda sem berast eftir að fresturinn er útrunninn.

2. Málsaðilum er heimilt að skýra frá öllum atriðum er máli
skipta fyrir málsvörnina í skriflegum athugasemdum sínum. Þeim
er heimilt að láta fylgja með öll skjöl, sem máli skipta, til að færa
sönnur á þau atriði og einnig að leggja til að framkvæmdastjórnin
hlýði á málflutning einstaklinga sem kunna að staðfesta fyrrnefnd
atriði.

5. gr.

Framkvæmdastjórnin skal gefa málsaðilum, sem borin hafa verið
fram andmæli gegn, færi á að rökstyðja mál sitt við munnlega
skýrslugjöf leggi þeir fram ósk þess efnis í skriflegum
athugasemdum sínum.

III. KAFLI

Skýrslugjöf umsækjenda og kærenda

6. gr.

Telji framkvæmdastjórnin, þegar henni hefur borist umsókn
samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 17 eða kæra samkvæmt
10. gr. Reglugerðar (EBE) nr. 1017/68, 10. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 4056/86 eða 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3975/87, að
ekki sé nægileg ástæða til að verða við umsókninni eða taka kæruna
til meðferðar á grundvelli þeirra upplýsinga sem hún hefur undir
höndum skal hún skýra umsækjanda eða kæranda frá ástæðum
þess og veita þeim tiltekinn frest til að skýra skriflega frá
sjónarmiðum sínum.

7. gr.

Beri framkvæmdastjórnin fram andmæli við erindi varðandi
umsókn eða kæru, eins og um getur í 6. gr., sem henni hefur
borist, skal hún afhenda umsækjanda eða kæranda afrit af sérútgáfu
á andmælunum þar sem trúnaðarmálum er sleppt og setja frest
sem umsækjandi eða kærandi hefur til að skýra skriflega frá
sjónarmiðum sínum.

8. gr.

Framkvæmdastjórninni er heimilt, eftir því sem við á, að gefa
umsækjendum og kærendum færi á að skýra munnlega frá
sjónarmiðum sínum leggi þeir fram ósk þess efnis í skriflegum
athugasemdum sínum.

IV. KAFLI

Skýrslugjöf annarra þriðju aðila

9. gr.

1. Sækist aðrir aðilar en um getur í II. og III. kafla um að fá að
gefa skýrslu og sýni þeir fram á að þeir hafi nægilegra hagsmuna
að gæta skal framkvæmdastjórnin tilkynna þeim skriflega um
eðli og inntak málsmeðferðarinnar og veita þeim frest til að skýra
skriflega frá sjónarmiðum sínum.

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt, eftir því sem við á, að
hvetja aðilana, sem um getur í 1. mgr., til að móta rök sín frekar
við munnlega skýrslugjöf aðilanna sem andmæli voru borin fram
gegn, leggi þeir fram ósk þess efnis í skriflegum athugasemdum
sínum.

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að gefa öðrum þriðju
aðilum færi á að skýra munnlega frá sjónarmiðum sínum.

V. KAFLI

Almenn ákvæði

10. gr.

Skýrslugjöf skal stjórnað af skýrslugjafarfulltrúa.

11. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal kveðja þá einstaklinga sem eiga
að gefa skýrslu til munnlegrar skýrslugjafar á þeim degi sem hún
ákveður.

2. Framkvæmdastjórnin skal bjóða lögbærum yfirvöldum
aðildarríkjanna að taka þátt í munnlegu skýrslugjöfinni.

12. gr.

1. Einstaklingar, sem kvaddir eru til, skulu annaðhvort gefa
skýrslu sjálfir eða kjósa sér löglærða fulltrúa til að koma fram
fyrir sína hönd eða fulltrúa sem stjórnarskrá lands þeirra heimilar,
eftir því sem við á. Fyrirtækjum og samtökum fyrirtækja er heimilt
að veita föstum starfsmanni sínum umboð til að koma fram fyrir
sína hönd.
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2. Einstaklingum, sem gefa framkvæmdastjórninni skýrslu, er
heimilt að njóta aðstoðar lögfræðinga eða annarra hæfra aðila sem
skýrslugjafarfulltrúi samþykkir.

3. Munnleg skýrslugjöf skal ekki vera opinber. Einstaklingar
skulu gefa skýrslu hver fyrir sig eða í viðurvist annarra sem hafa
verið kvaddir til. Í síðara tilvikinu skal taka tillit til réttmætra
hagsmuna fyrirtækja sem vilja varðveita viðskiptaleyndarmál sín
og aðrar trúnaðarupplýsingar.

4. Yfirlýsingar hvers einstaklings skulu hljóðritaðar á
hljóðband. Hljóðritunin skal tiltæk þessum sömu einstaklingum,
leggi þeir fram ósk þess efnis, í  afrit i  þar sem öllum
viðskiptaleyndarmálum og öðrum trúnaðarupplýsingum er sleppt.

13. gr.

1. Ekki skal láta í té eða veita aðgang að upplýsingum, þar á
meðal skjölum, þar sem fram koma viðskiptaleyndarmál aðilanna
sem framkvæmdastjórnin hefur beint andmælum til, umsækjenda
og kærenda og annarra þriðju aðila og á þetta einnig við um aðrar
trúnaðarupplýsingar eða þegar um innanhússskjöl yfirvalda er
að ræða. Framkvæmdastjórnin skal gera viðeigandi ráðstafanir til
að veita aðgang að málsskjölum, með tilhlýðilegu tilliti til þess að
varðveita verður viðskiptaleyndarmál, innanhússskjöl
framkvæmdastjórnarinnar og aðrar trúnaðarupplýsingar.

2. Aðili, sem skýrir frá sjónarmiðum sínum samkvæmt
ákvæðum þessarar reglugerðar, skal tilgreina á skýran hátt og

rökstyðja hvaða gögn hann telur trúnaðarmál og afhenda sérútgáfu
af gögnum þar sem trúnaðarmálum er sleppt, innan frests sem
framkvæmdastjórnin setur. Hafi hann ekki gert það áður en
fresturinn rennur út er framkvæmdastjórninni heimilt að líta svo
á að athugasemdir hans innihaldi ekki slíkar upplýsingar.

14. gr.

Þegar framkvæmdastjórnin setur fresti sem kveðið er á um í 3. gr.
(4. mgr.), 6. og 7. gr. og 9. gr. (1. mgr.) skal hún bæði taka tillit til
nauðsynlegs undirbúningstíma fyrir athugasemdir og til þess
hversu brýnt málið er. Fresturinn skal eigi vera skemmri en tvær
vikur; heimilt er að framlengja hann.

VI. KAFLI

Lokaákvæði

15. gr.

1. Reglugerðir nr. 99/63/EBE og (EBE) nr. 1630/69 falli úr
gildi.

2. II. þáttur reglugerða (EBE) nr. 4260/88 og (EBE)
nr. 4261/88 falli niður.

16. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. febrúar 1999.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Karel VAN MIERT

framkvæmdastjóri.

__________


