ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

C 245

Tidende

51. årgang
Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

Informationsnummer

Indhold

IV

26. september 2008

Side

Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen
2008/C 245/01

Euroens vekselkurs ................................................................................................................

1

2008/C 245/02

Retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på søtransport ( 1) ......................................

2

2008/C 245/03

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra den 1. august
2008 til den 31. august 2008 (Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 726/2004) .......................................................................................... 15

2008/C 245/04

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra den 1. august
2008 til den 31. august 2008 (Beslutning(er) truffet i henhold til artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF) ......................... 21

V

Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen
2008/C 245/05

DA

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende medlemskab af de videnskabelige komitéer, der udgør
rådgivningsstrukturen for videnskabelige risikovurderinger, og optagelse i en database over eksperter 23

1

(1) EØS-relevant tekst

(Fortsættes på omslagets anden side)

Informationsnummer

Indhold (fortsat)

Side

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen
2008/C 245/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/
Metinvest) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1) ................................................ 26

2008/C 245/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer) — Behandles eventuelt efter
den forenklede procedure (1) .................................................................................................... 27

Berigtigelser

2008/C 245/08

Berigtigelse til bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF)
nr. 2408/92 — Italien ændrer forpligtelsen til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Pantelleria og
Trapani (EUT C 230 af 9.9.2008) .........................................................................................................

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

DA

(1) EØS-relevant tekst

28

26.9.2008

Den Europæiske Unions Tidende

DA

C 245/1

IV
(Oplysninger)

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS
INSTITUTIONER OG ORGANER

KOMMISSIONEN
Euroens vekselkurs (1)
25. september 2008
(2008/C 245/01)
1 euro =
Valuta

Kurs

1,47

Valuta

USD

amerikanske dollar

JPY

japanske yen

155,91

AUD

australske dollar

1,7491

DKK

danske kroner

7,46

CAD

canadiske dollar

1,5205

GBP

pund sterling

0,792

HKD

hongkongske dollar

SEK

svenske kroner

9,6829

NZD

newzealandske dollar

2,1372

CHF

schweiziske franc

1,5944

SGD

singaporeanske dollar

2,0895

137,29

TRY

tyrkiske lira

Kurs

1,8178

11,4253

ISK

islandske kroner

KRW

sydkoreanske won

NOK

norske kroner

8,271

ZAR

sydafrikanske rand

11,9893

BGN

bulgarske lev

1,9558

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,021

CZK

tjekkiske koruna

24,414

HRK

kroatiske kuna

EEK

estiske kroon

15,6466

IDR

indonesiske rupiah

240,75

1 691,24

7,122
13 777,58

HUF

ungarske forint

MYR

malaysiske ringgit

LTL

litauiske litas

3,4528

PHP

filippinske pesos

LVL

lettiske lats

0,7085

RUB

russiske rubler

36,722

PLN

polske zloty

3,3395

THB

thailandske bath

49,862

RON

rumænske lei

3,6829

BRL

brasilianske real

SKK

slovakiske koruna

MXN

mexicanske pesos

30,29

(1) Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

5,0377
68,27

2,7235
15,9172
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Retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på søtransport
(EØS-relevant tekst)

(2008/C 245/02)
1. INDLEDNING

1. Disse retningslinjer opstiller de principper, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber vil lægge til
grund ved afgrænsning af markederne og vurdering af samarbejdsaftaler inden for de søtransportydelser,
som berøres direkte af de ændringer, der er sket med vedtagelsen af Rådets forordning (EF)
nr. 1419/2006 af 25. september 2006 (1), dvs. linjefart, cabotagesejlads og international trampfart.

2. Retningslinjerne har til formål at gøre det lettere for virksomheder og virksomhedssammenslutninger,
der udbyder søtransportydelser hovedsagelig til og/eller fra havne i Den Europæiske Union, at vurdere,
om deres aftaler (2) er forenelige med artikel 81 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
(herefter benævnt »traktaten«). Retningslinjerne finder ikke anvendelse i andre sektorer.

3. Ved forordning (EF) nr. 1419/2006 blev anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1/2003 af
16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i EF-traktatens artikel 81 og 82 ( 3) og
Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af
procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 ( 4) udvidet til også at omfatte cabotage og trampfart. Som følge heraf er alle søtransportsektorer fra og med 18. oktober 2006 underlagt de almindeligt
gældende procedureregler.

4. Forordning (EF) nr. 1419/2006 ophævede desuden Rådets forordning (EØF) nr. 4056/1986 af
22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens
artikel 85 og 86 (nu 81 og 82) på søtransport (5) og dermed den gruppefritagelse for linjekonferencer,
der gav rederier, som var med i linjekonferencer, lov til at fastsætte fragtrater og andre transportvilkår,
fordi konferencesystemet ikke længere opfylder betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3. Fra og med
18. oktober 2008 gælder gruppefritagelsen således ikke længere. Efter den dato skal alle linjerederier,
der sejler til og/eller fra en eller flere havne inden for Den Europæiske Union, ophøre med enhver linjekonferenceaktivitet, der er i strid med traktatens artikel 81. Det gælder, uanset om andre jurisdiktioner
udtrykkeligt eller stiltiende tillader, at linjekonferencer fastsætter fragtrater eller indgår diskussionsaftaler.
Derudover bør konferencemedlemmer sikre, at alle aftaler inden for rammerne af konferencesystemet
fra 18. oktober 2008 overholder artikel 81.

5. Disse retningslinjer supplerer de andre retningslinjer, Kommissionen tidligere har udsendt i andre
meddelelser. Da samarbejdsaftaler mellem indbyrdes konkurrerende rederier er et udbredt fænomen
inden for søtransport, er det især retningslinjerne for anvendelsen af traktatens artikel 81 på horisontale
aftaler (6) (retningslinjerne for horisontalt samarbejde) og retningslinjerne for anvendelsen af traktatens
artikel 81, stk. 3 (7), der er relevante.

6. Horisontale samarbejdsaftaler inden for linjefart om fælles drift er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse
(1) Rådets forordning (EF) nr. 1419/2006 af 25. september 2006 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 (nu 81 og 82) på søtransport og ændring
af forordning (EF) nr. 1/2003 med henblik på udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart (EUT L 269 af 28.9.2006, s. 1).
2
( ) Ordet »aftale« dækker over både aftaler og vedtagelser i virksomhedssammenslutninger samt samordnet praksis.
3
( ) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
(4) EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18.
(5) EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4.
(6) EFT C 3 af 6.1.2001, s. 2.
(7) EUT C 101 af 27.4.2004, s. 97.
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kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) ( 8). Den fastsætter betingelserne for, hvornår forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse på
aftaler mellem to eller flere rederier (konsortier). Den vil blive revideret efter de ændringer, der blev
indført ved forordning (EF) nr. 1419/2006 (9).
7. Disse retningslinjer foregriber ikke den fortolkning af traktatens artikel 81, som De Europæiske Fællesskabers Domstol eller Førsteinstansret måtte anlægge. Principperne i disse retningslinjer skal anvendes i
lyset af de særlige omstændigheder i den enkelte sag.
8. Kommissionen vil anvende disse retningslinjer i en periode på fem år.

2. SØTRANSPORTYDELSER

2.1. Anvendelsesområde
9. De søtransportsektorer, som direkte berøres af de ændringer, der er sket efter vedtagelsen af forordning
(EF) nr. 1419/2006, er linjefart, cabotagesejlads og trampfart.
10. Linjefart drejer sig om regelmæssig transport af gods, normalt i containere, til havne på en bestemt
geografisk rute, der normalt betegnes som en fart. Andre generelle træk ved linjefart er, at fartplaner og
afsejlingsdatoer offentliggøres på forhånd, og at enhver transportbruger har adgang til disse transportydelser.
11. Artikel 1, stk. 3, litra a), i forordning (EØF) nr. 4056/86 definerede trampfart som transport af varer
som massegods eller emballeret massegods (breakbulk) med skib, som er bortfragtet helt eller delvis til
en eller flere afskibere på grundlag af en rejsebefragtning eller tidsbefragtning eller en anden form for
aftale i ikke-regelmæssig og/eller ikke forud meddelt fart, når fragtraterne i hvert enkelt tilfælde
forhandles frit på grundlag af udbud og efterspørgsel. Der er normalt tale om ikke regelmæssig transport på skibe, der sejler med én bestemt godstype (10).
12. Cabotagesejlads er søtransport mellem to eller flere havne i den samme medlemsstat ( 11). Selv om disse
retningslinjer ikke specifikt vedrører cabotagesejlads, finder de dog også anvendelse på disse transporttjenester i det omfang, hvor transporten foregår i enten linje- eller trampfart.

2.2. Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater
13. Traktatens artikel 81 finder anvendelse på alle aftaler, der kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. For at der kan bestå en påvirkning af samhandelen, skal det på grundlag af en række objektive
retlige eller faktiske omstændigheder være muligt med en tilstrækkelig grad af sikkerhed at forudse, at
aftalen kan udøve direkte eller indirekte, aktuel eller potentiel indflydelse på handelsstrømmene mellem
medlemsstaterne (12). Kommissionen har forklaret, hvordan den vil anvende handelspåvirkningsbegrebet
i de retningslinjer, den har udsendt om begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og
82 (13).
(8) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24.
(9) Betragtning 3 i forordning (EF) nr. 611/2005 (se fodnote 8).
(10) Kommissionen har identificeret en række særlige kendetegn ved specialtransporter, der gør, at denne transportform
adskiller sig fra linjefart og trampfart. Der er tale om regelmæssig transport af en bestemt godstype. Det sker normalt på
basis af særlige transportaftaler på specialskibe, der er teknisk tilpasset og/eller bygget til transport af en bestemt godstype.
Der henvises til Kommissionens beslutning 94/980/EF af 19. oktober 1994 (sag IV/34.446 — Transatlantic Agreement)
(EFT L 376 af 31.12.1994, s. 1) (»TAA-beslutningen«), nr. 47-49.
(11) Artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af
tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).
(12) Sag 42/84, Remia BV m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1985, s. 2545, præmis 22. Sag 319/82, Ciments et Bétons de l'Est
mod Kerpen & Kerpen, Sml. 1983, s. 4173, præmis 9.
(13) EUT C 101 af 27.4.2004, s. 81.

C 245/3

C 245/4

DA

Den Europæiske Unions Tidende

14. De transportydelser, der udbydes af linjerederier og trampfartsoperatører, er ofte af international
karakter og drejer sig om transport mellem fællesskabshavne og tredjelande og/eller eksport eller import
mellem to eller flere medlemsstater (dvs. samhandel inden for EU ( 14)). I de fleste tilfælde vil de kunne
påvirke samhandelen mellem medlemsstater, bl.a. på grund af den virkning, de har på markederne for
transportydelser og formidlingstjenesteydelser (15).

15. Spørgsmålet om påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater har særlig betydning inden for cabotagesejlads, eftersom det også er afgørende for, hvorvidt traktatens artikel 81 og dennes samspil med de
nationale konkurrenceregler i medfør af artikel 3 i forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelsen af
konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 finder anvendelse. I hvilket omfang cabotagetransport
kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater, må vurderes fra sag til sag ( 16).

2.3. Det relevante marked

16. For at kunne vurdere en aftales konkurrencevirkninger i relation til traktatens artikel 81 er det nødvendigt at definere det relevante produktmarked og det eller de geografiske markeder. Hovedformålet med
markedsafgrænsningen er at opnå en systematisk afklaring af, hvilket konkurrencepres en virksomhed
står overfor. Retningslinjer herfor findes i Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante
marked i forbindelse med EU's konkurrenceregler (17). Disse retningslinjer er også relevante for markedsdefinitionen inden for søtransport.

17. Det relevante produktmarked er således markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som
forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål.
Det relevante geografiske marked er det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud
af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes (18). Et rederi (eller rederier) kan ikke få mærkbar indflydelse på de gældende markedsvilkår, hvis
kunderne er i stand til hurtigt at skifte til andre udbydere ( 19).

2.3.1. Linjefart

18. I mange kommissionsbeslutninger og domme er container-linjefart blevet identificeret som det relevante
produktmarked (20). Disse beslutninger og domme vedrørte søtransport inden for fjernfart. Andre transportformer er ikke blevet medtaget i denne markedsafgrænsning, selv om der i nogle tilfælde i
begrænset omfang kan være tale om substitution mellem dem. Det skyldtes, at kun en utilstrækkelig del
af det gods, der transporteres i containere, uden vanskelighed kan flyttes over til andre transportmåder
som f.eks. luftfart (21).
(14) At der sejles til/fra en havn uden for EU udelukker ikke i sig selv, at der foregår en samhandel mellem medlemsstater. Ved
afgørelsen af, om en aftale falder ind under Fællesskabets jurisdiktion, må der foretages en omhyggelig undersøgelse af
virkningerne for kunder og andre operatører inden for Fællesskabet, der har brug for disse tjenesteydelser. Se retningslinjerne for begrebet påvirkning af samhandelen i EF-traktatens artikel 81 og 82 (se fodnote 13).
(15) Kommissionens beslutning 93/82/EØF af 23. december 1992 (sag IV/32.448 og IV/32.450, CEWAL) (EFT L 34 af
10.2.1993, s. 1), nr. 90, stadfæstet af Førsteinstansretten i forenede sager T-24/93-T-26/93 og T-28/93, Compagnie
Maritime Belge m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1996 II, s. 1201, præmis 205. Ovennævnte TAA-beslutning (se
fodnote 10), nr. 288-296, stadfæstet ved Førsteinstansrettens dom af 28. februar 2002 i sag T-395/94, Atlantic Container
Line m.fl. mod Kommissionen (»TAA-dommen«), præmis 72-74; Kommissionens beslutning 1999/243/EF af 16. september 1998 (sag IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (»TACA-beslutningen«) (EFT L 95 af 9.4.1999, s. 1),
nr. 386-396, Kommissionens beslutning 2003/68/EF af 14. november 2002 (sag COMP/37.396 — Revideret TACA),
(»beslutningen om den reviderede TACA«) (EFT L 26 af 31.1.2003, s. 53), nr. 73.
(16) Med hensyn til samhandelspåvirkningsbegrebet henvises til de retningslinjer fra Kommissionen (se fodnote 13).
(17) EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5.
(18) Meddelelsen om afgrænsning af markedet (se fodnote 17), præmis 8.
(19) Meddelelsen om afgrænsning af markedet (se fodnote 17), præmis 13.
(20) Kommissionens beslutning 1999/485/EF af 30. april 1999 (sag IV/34.250 — Europe Asia Trades Agreement) (EFT L 193
af 26.7.1999, s. 23); TAA-beslutningen (se fodnote 10), og TACA-beslutningen (se fodnote 15), nr. 60-84. Markedsdefinitionen i TACA-beslutningen blev stadfæstet af Førsteinstansretten i dom i forenede sager T-191/98, T-212/98-214/98,
Atlantic Container Line AB m.fl. mod Kommissionen, Sml. 2003 II, s. 3275, (»TACA-dommen«), præmis 781-883.
21
( ) Nr. 62 i TACA-beslutningen (se fodnote 15) og præmis 783-789 i TACA-dommen (se fodnote 20).
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19. Det kan under visse omstændigheder være på sin plads at afgrænse produktmarkedet yderligere, således
at det defineres efter den godstype, der transporteres til søs. F.eks. vil markedet for transport af letfordærvelige varer kunne afgrænses til transport i kølecontainere eller måske udvides til også at omfatte
transport på konventionelle køleskibe. Under ganske særlige omstændigheder kan der være en vis
substitution mellem massegodstransport og containertransport (22), men der ser ikke ud til at være
nogen varig tilbagevenden fra container- til massegodstransport. For langt størsteparten af godstyperne
og transportbrugerne inden for containertransport er massegodstransport ikke noget fornuftigt alternativ til containertransport i linjefart (23). Når først en godstype begynder normalt at blive transporteret
i containere, er det usandsynligt, at den igen vil blive transporteret i andet end containere ( 24). Der har
derfor hidtil hovedsagelig kun været tale om envejssubstitution til containertransport i linjefart ( 25).

20. Det relevante geografiske marked er det område, inden for hvilket disse transportydelser markedsføres,
dvs. normalt en række havne i hver ende af ruten, hvilket afgøres af havnenes overlapninger mellem
oplande. For så vidt angår den europæiske ende af ruten, er det geografiske marked i tilfælde af linjefart
hidtil blevet defineret som en række havne i Nordeuropa og/eller Middelhavsområdet. Eftersom linjefart
fra Middelhavsområdet kun i meget begrænset omfang kan substituere linjefart fra nordeuropæiske
havne, er de to markeder blevet defineret som to forskellige markeder (26).

2.3.2. Trampfart

21. Kommissionen har endnu aldrig anvendt traktatens artikel 81 på trampfart. I deres vurdering bør rederierne tage hensyn til følgende, i det omfang, hvor det er relevant for de trampfarttjenester, de udbyder.

Elementer af betydning for afgrænsning af det relevante produktmarked på ef terspørgselssiden (ef terspørgselssubstitution)

22. Udgangspunktet for afgrænsningen af de relevante produktmarkeder er »hovedvilkårene« i den konkrete
transportydelse, der efterspørges, eftersom det normalt er disse vilkår, der definerer den konkrete transportopgave (27). Alt efter transportbrugernes specifikke behov vil de bestå af åbne elementer, der kan
forhandles om, og faste elementer, der ikke kan forhandles om. Når de først er identificeret, kan et åbent
element i hovedvilkårene, f.eks. skibstype eller skibsstørrelse, f.eks. tyde på, at det relevante marked i
relation til dette specifikke element er mere omfattende, end hvad der fremgår af den oprindelige transportopgave.

23. Transportydelserne inden for trampfart kan variere, og der findes mange forskellige typer transportkontrakter. Det kan derfor være nødvendigt at fastslå, hvorvidt transportbrugerne anser tidsbefragtning,
rejsebefragtning og contracts of affreightment for at være indbyrdes substituerbare. Hvis det er tilfældet,
kan de tilhøre det samme relevante marked.

24. Skibstyperne er normalt klassificeret i standardstørrelser ( 28). I betragtning af de betydelige stordriftsfordele, der kan hentes, vil det nok ikke være muligt at tilbyde konkurrencedygtige fragtrater, hvis der er et
væsentligt misforhold mellem lastvolumen og skibsstørrelse. Man må derfor fra sag til sag vurdere
substituerbarheden mellem forskellige skibsstørrelser for at kunne afgøre, om hver skibsstørrelse udgør
et særskilt relevant marked.
(22) TACA-beslutningen (se fodnote 15), nr. 71.
(23) TAA-dommen (se fodnote 15), præmis 273, og TACA-dommen (se fodnote 20), præmis 809.
(24) TAA-dommen, (se fodnote 15), præmis 281. Kommissionens beslutning af 29. juli 2005 i sag COMP/M.3829 —
MAERSK/PONL, nr. 13.
(25) TACA-beslutningen (se fodnote 15), nr. 62-75; TACA-dommen (se fodnote 21), præmis 795, og Kommissionens beslutning i MAERSK/PONL (se fodnote 23), nr. 13 og nr. 112-117.
(26) TACA-beslutningen (se fodnote 15), nr. 76-83, og den reviderede TACA-beslutning (se fodnote 15), nr. 39.
(27) Ved rejsebefragtning er hovedvilkårene i transportopgaven f.eks. den last, der skal transporteres, og dens volumen, lasteog lossehavnene, antal liggedage eller det tidspunkt, hvor lasten allersenest skal ankomme og tekniske krav til skibet.
(28) Branchen ser ud til at mene, at hver skibsstørrelse udgør et særskilt marked. Branchepressen og Baltic Exchange offentliggør prisindekser for hver standardstørrelse. Også i konsulentrapporter er markederne opdelt efter skibsstørrelser.
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Elementer af betydning for afgrænsning af det relevante produktmarked på udbudssiden (udbudssubstitution)

25. De fysiske og tekniske karakteristika ved det gods, der skal transporteres, og skibstypen giver de første
indikationer om det relevante marked på udbudssiden (29). Hvis skibene uden større omkostninger og
på kort tid kan tilpasses til at transportere særlige laster (30), kan udbydere af trampfart også tilbyde at
transportere denne type last. I så fald vil det relevante marked fra udbudssiden omfatte mere end én
skibstype.

26. Der er imidlertid nogle skibstyper, der er teknisk indrettet og/eller specielt bygget til at præstere
bestemte transportydelser. Selv om specialskibe også kan sejle med andre lasttyper, kan de have et
handicap i konkurrencen på de andre områder. Rederier, der har specialiseret sig i bestemte transportydelser, kan derfor have begrænsede muligheder for at konkurrere om transport af andre laster.

27. Inden for trampfart sker havneanløb afhængigt af den individuelle efterspørgsel. Skibenes mobilitet kan
imidlertid begrænses af terminal- eller dybgangsrestriktioner eller miljøkrav til bestemte skibstyper i
bestemte havne eller regioner.

Yderligere elementer af betydning for afgrænsning af det relevante produktmarked

28. Hvis der findes substitutionskæder mellem skibsstørrelser inden for trampfart, bør der også tages
hensyn hertil. På nogle trampfartmarkeder er skibsstørrelserne i de to ekstreme ender af markedet ikke
direkte substituerbare. Men kædesubstitution kan indvirke på priserne i de ekstreme ender og bevirke, at
markedet må defineres bredere.

29. På nogle trampfartmarkeder må man se på, om skibene bør betragtes som en bundet kapacitet, der ikke
bør tages med i betragtning ved vurdering af det relevante marked i hvert enkelt tilfælde.

30. Andre faktorer såsom transportudbyderens pålidelighed, sikkerhed og lovgivningskrav kan have indflydelse på substitutionsmulighederne på udbuds- og efterspørgselssiden; som eksempel herpå kan nævnes
kravet om dobbeltskrog i tankskibe i fællesskabsfarvande (31).

Geografisk dimension

31. Transportbehov har normalt en geografisk dimension i relation til elementer som f.eks. laste- og lossehavne eller -regioner. Disse havne er et af de første udgangspunkter for afgrænsningen af det relevante
geografiske marked på efterspørgselssiden, uden at dette påvirker den endelige afgrænsning af det relevante geografiske marked.

32. Der kan f.eks. være nogle geografiske markeder, der kun findes i én retning eller kun eksisterer i
bestemte perioder, hvor klimaforhold eller høstsæsoner påvirker efterspørgslen efter transport af
bestemte lasttyper. Ved afgrænsningen af de relevante geografiske markeder bør der i denne forbindelse
tages hensyn til omrokeringer af skibe, ballastsejladser og ubalancer i farterne.
(29) F.eks. kan flydende bulkladninger ikke transporteres på tørlastskibe, og kølelaster kan ikke trans-porteres på biltransportskibe. Mange olietankere kan transportere både rene og urene olieprodukter. Men et tankskib kan ikke uden videre transportere rene produkter efter at have sejlet med urene laster.
(30) Hvis et tørlastskib efter at have sejlet med kul f.eks. skal transportere korn, behøves der måske kun 1 dag til rengøring, og
det kan gøres, mens der sejles med ballast. På andre trampfartmarkeder kan rengøringsperioden være længere.
(31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om
dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 2978/94 (EFT L 64 af 7.3.2002).
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2.4. Markedsandele
33. Markedsandele giver de første nyttige indikationer om markedsstrukturen og parternes konkurrencemæssige betydning og deres konkurrenter. Kommissionen fortolker markedsandele i lyset af markedsbetingelserne fra sag til sag. Inden for linjefart er det i adskillige kommissionsbeslutninger og domme
volumen- og/eller kapacitetsdata, der er blevet lagt til grund for beregning af markedsandele ( 32).
34. På trampfartmarkederne konkurrerer transportudbyderne om at få tildelt transportkontrakter, altså om
salg af transportydelser eller transportkapacitet. Afhængigt af, hvilke former for transportydelser der
nærmere bestemt er tale om, vil operatørerne kunne beregne deres årlige markedsandele ud fra følgende
data (33):
a) antal af sejladser
b) parternes andel af den samlede transport af bestemte laster, målt i volumen eller værdi (mellem
havnepar eller havneområder)
c) parternes andel af markedet for tidsbefragtningskontrakter
d) parternes andel af den relevante flådekapacitet (fordelt på skibstyper og skibsstørrelser).

3. HORISONTALE AFTALER I SØTRANSPORTSEKTOREN

35. Samarbejdsaftaler er meget udbredte på søtransportmarkederne. Eftersom der kan være tale om aftaler
mellem faktiske eller potentielle konkurrenter, der kan have skadelige virkninger for konkurrenceparametrene, må virksomhederne være særlig omhyggelige med at sikre sig, at de overholder konkurrencereglerne. På tjenesteydelsesmarkeder, herunder søtransportmarkederne, er følgende faktorer særligt relevante for vurderingen af, hvilke virkninger en aftale kan have på det relevante marked: priser, omkostninger, kvalitet, hyppighed og differentiering af de tjenesteydelser, der udbydes, innovation samt
markedsføring og salg af ydelserne.
36. Inden for søtransport er der især tre områder, der er relevante, nemlig tekniske aftaler, informationsudveksling og pool-samarbejde.

3.1. Tekniske aftaler
37. Der er nogle typer af tekniske aftaler, der ikke falder ind under forbuddet i traktatens artikel 81, fordi
de ikke er konkurrencebegrænsende. Det gælder f.eks. horisontale aftaler, der alene har til formål og til
følge at implementere tekniske forbedringer eller etablere et teknisk samarbejde. Aftaler om opfyldelse
af miljønormer kan også anses at falde ind under denne kategori. Men aftaler mellem konkurrenter, der
drejer sig om priser, kapacitet eller andre konkurrenceparametre, kan aldrig falde ind under denne kategori (34).

3.2. Informationsudveksling mellem konkurrenter inden for linjetrafik
38. Ved informationsudveksling er der tale om en ordning, hvor de deltagende virksomheder udveksler
oplysninger indbyrdes eller fremsender oplysninger til en fælles, central enhed, der samler og bearbejder
dem, før den videregiver dem til deltagerne i den aftalte form og hyppighed.
(32) TACA-beslutningen (se fodnote 15), nr. 85. Beslutningen om den reviderede TACA (se fodnote 15), nr. 85-86, og
TACA-dommen (se fodnote 20), præmis 924, 925 og 927.
(33) Afhængigt af de særlige forhold på det relevante trampmarked vil der kunne være tale om kortere tidsrum, f.eks. på
markeder, hvor særlige transportaftaler indgås for tidsrum på under ét år.
(34) Kommissionens beslutning 2000/627/EF af 16. maj 2000 (sag IV/34.018 — Far East Trade Tariff Charges and Surcharges
Agreement (FETTCSA)) (EFT L 268 af 20.10.2000, s. 1), nr. 153. Dom afsagt af Retten i Første Instans af 21. oktober
1997 i sag T-229/94, Deutsche Bahn AG mod Kommissionen, præmis 37, Sml. 1997 II, s. 1689.
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39. Det er almindelig praksis i mange brancher, at der indsamles, udveksles og offentliggøres aggregerede
statistikker og generelle markedsoplysninger. Offentliggjort markedsinformation er et godt middel til at
skabe større åbenhed på markedet og orientere kunderne bedre, og den kan dermed give effektivitetsgevinster. Men når der udveksles kommercielt følsomme og individualiserede markedsdata, kan det
under visse omstændigheder være i strid med traktatens artikel 81. Disse retningslinjer har til formål at
gøre det lettere for udbydere af linjefartsydelser at vurdere, om sådanne informationsudvekslingsordninger er strid med konkurrencereglerne.
40. Inden for linjefart er udveksling af information mellem rederier, der deltager i linjekonsortier, som ellers
ville falde ind under traktatens artikel 81, stk. 1, tilladt i det omfang, det sker i tilknytning til og er
nødvendigt for fælles drift af linjefart og de andre former for samarbejde, der er omfattet af gruppefritagelsen i forordning (EF) nr. 823/2000 (35). Disse retningslinjer vedrører ikke sådanne udvekslinger af
information.

3.2.1. Generelt
41. Ved vurdering af informationsudvekslingsordninger i relation til Fællesskabets konkurrenceregler kan
der foretages følgende sondringer.
42. Informationsudvekslingen kan gøre det lettere at implementere en konkurrenceskadelig praksis, f.eks. at
overvåge, at kartelmedlemmer ikke fraviger kartellets kurs. Når en informationsudveksling foregår i
tilknytning til en konkurrenceskadelig adfærd, må den vurderes i sammenhæng med en vurdering af
denne adfærd. En informationsudveksling kan i sig selv endog virke konkurrencebegrænsende ( 36).
Sådanne former for informationsudveksling falder uden for rammerne af disse retningslinjer.
43. En informationsudveksling i sig selv kan imidlertid udgøre en overtrædelse af traktatens artikel 81 som
følge af virkningerne heraf. Det kan være tilfældet, hvor informationsudvekslingen mindsker eller eliminerer enhver usikkerhed omkring det pågældende marked med det resultat, at konkurrencen mellem
virksomhederne derved begrænses (37). Enhver erhvervsdrivende skal uafhængigt kunne tage stilling til
den politik, som han vil føre på det fælles marked. Domstolen fandt, at dette krav udelukker enhver
direkte eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, som kan påvirke en konkurrents adfærd på
markedet, eller som over for en sådan konkurrent afslører den adfærd, man har besluttet eller overvejer
selv at udvise på markedet, når disse kontakter har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen,
dvs. at der opstår konkurrencevilkår, som ikke svarer til det pågældende markeds normale vilkår i
betragtning af produkternes eller de præsterede tjenesteydelsers art, størrelsen og antallet af virksomheder på markedet samt dettes omfang (38). For så vidt angår cellulosemarkedet fandt Domstolen
derimod, at kvartalsvise prisannonceringer, som producenterne uafhængigt foretager over for forbrugerne, i sig selv udgør en markedsadfærd, der ikke mindsker den enkelte virksomheds usikkerhed med
hensyn til konkurrenternes fremtidige holdning, og da der ikke fandtes nogen forudgående samordnet
praksis mellem producenter, derfor ikke i sig selv udgør en overtrædelse af traktatens artikel 81,
stk. 1 (39).
44. EU-domstolene har afsagt flere domme, der kan give en generel rettesnor for vurderingen af de sandsynlige virkninger af en informationsudveksling. Domstolen fandt, at hvor der er fuld konkurrence på
markedet, må denne gennemsigtighed anses at kunne resultere i en intensivering af konkurrencen
mellem udbyderne på markedet (40). På et stærkt koncentreret oligopolistisk marked, hvor konkurrencen
allerede er kraftigt svækket, vil udveksling af detaljerede salgsoplysninger mellem de største udbydere,
uden om andre udbydere og forbrugere, sandsynligvis mærkbart begrænse den konkurrence, der findes
mellem de erhvervsdrivende. Under disse omstændigheder har en ordning, hvorefter der regelmæssigt
(35) Forordning (EF) nr. 823/2000, se fodnote 8 ovenfor, finder anvendelse på international linjefart fra eller til en eller flere
fællesskabshavne, primært med containerlaster — se artikel 1, artikel 2 og artikel 3, stk. 2, litra g), i forordningen.
(36) Domstolens dom i sag C-49/92 P, Kommissionen mod Anic Partecipazioni, Sml. 1999 I, s. 4125, præmis 121-126.
(37) EF-Domstolens dom, sag C-7/95 P, John Deere mod Kommissionen, Sml. 1998 I, s. 3111, præmis 90, og EF-Domstolens
dom, sag C-194/99 P, Thyssen Stahl mod Kommissionen, Sml. 2003 I, s. 10821, præmis 81.
(38) EF-Domstolens dom af 23. november 2006, sag C-238/05, Asnef-Equifax mod Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc), Sml. 2006 I, s. 11125, præmis 52, og EF-Domstolens dom, sag C-49/92 P, Kommissionen mod Anic
Partecipazioni, Sml. 1999 I, s. 4125, præmis 116 og 117.
(39) Domstolens dom i forenede sager C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 og C-125-129/85, A. Ahlström
Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1993 I, s. 1307, præmis 59-65.
(40) Dommen i sag C-7/95 P, John Deere mod Kommissionen (se fodnote 37), præmis 88.
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og hyppigt udveksles oplysninger om markedets funktion, til følge, at de forskellige individuelle konkurrenters placering og strategi med jævne mellemrum afsløres over for samtlige konkurrenter ( 41). Retten
har også statueret, at en informationsudvekslingsordning godt kan udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne, selv om markedet ikke er stærkt koncentreret, hvis virksomhedernes beslutningsautonomi
mindskes af det pres, der lægges på dem under de drøftelser, der finder sted med deres konkurrenter (42).

45. Heraf følger, at de faktiske eller potentielle virkninger af en informationsudveksling må vurderes fra sag
til sag, eftersom resultatet af denne vurdering afhænger af en kombination af flere faktorer, der er specifikke for den konkrete sag. Strukturen på det marked, hvor informationsudvekslingen finder sted, og
karakteren af informationsudvekslingen er de to hovedelementer, som Kommissionen undersøger, når
den skal tage stilling til en informationsudveksling. Vurderingen må bero på de faktiske eller potentielle
virkninger af en informationsudveksling i forhold til, hvordan konkurrenceforholdene ville være uden
informationsudvekslingsaftalen (43). For at falde ind under traktatens artikel 81, stk. 1, skal informationsudvekslingen have en negativ indvirkning på konkurrenceparametrene ( 44).

46. Nedenstående retningslinjer drejer sig hovedsagelig om vurdering af en konkurrencebegrænsning efter
traktatens artikel 81, stk. 1. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3, findes i nr. 58 nedenfor
og den generelle meddelelse herom (45).

3.2.2. Markedets struktur

47. Koncentrationsgraden og strukturen på udbuds- og efterspørgselssiden på et givet marked spiller en
afgørende rolle for, om en informationsudveksling falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1, eller
ej (46).

48. Koncentrationsgraden er særlig relevant, fordi der på stærkt koncentrerede, oligopolistiske markeder er
større sandsynlighed for varige konkurrencebegrænsende virkninger end på markeder, der ikke er så
koncentrerede. Øget gennemsigtighed på et koncentreret marked kan forstærke virksomhedernes
indbyrdes afhængighed og svække konkurrencen mellem dem.

49. Strukturen på udbuds- og efterspørgselssiden, især antallet af konkurrerende udbydere, symmetrien og
stabiliteten i deres markedsandele og eventuelle indbyrdes strukturforbindelser, har også en væsentlig
betydning (47). Kommissionen vil eventuelt også se på andre faktorer, bl.a. om der er tale om homogene
produkter, og om der generelt er gennemsigtighed på markedet.

3.2.3. De udvekslede oplysninger

50. Det er mere end sandsynligt, at udvekslingen af kommercielt følsomme oplysninger vedrørende konkurrenceparametre, såsom pris, kapacitet eller omkostninger, mellem konkurrenter vil falde ind under traktatens artikel 81, stk. 1, end andre udvekslinger af information. Oplysningernes kommercielle
følsomhed bør vurderes under hensyntagen til nedenstående kriterier.
(41) Førsteinstansrettens dom, sag T-35/92, John Deere Ltd mod Kommissionen, Sml. 1994 II, s. 957, præmis 51, stadfæstet
ved dom i sag C-7/95 P, John Deere Ltd mod Kommissionen (se fodnote 37), præmis 89. Blandt senere domme kan
nævnes dommen i Asnef-Equifax mod Ausbanc (se fodnote 38).
(42) Førsteinstansrettens dom i sag T-141/94, Thyssen Stahl AG mod Kommissionen, Sml. 1999 II, s. 347, præmis 402 og
403.
(43) Dommen i sag C-7/95 P, John Deere Ltd mod Kommissionen (se fodnote 37), præmis 75-77.
44
( ) Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7), præmis 16.
(45) Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7).
(46) Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7), præmis 25.
(47) I linjefartssektoren kan operationelle og/eller strukturelle forbindelser mellem konkurrenter f.eks. bestå i medlemskab af
konsortier, hvor rederierne udveksler oplysninger i relation til deres fælles farter. Der må i den konkrete sag tages hensyn
til sådanne eventuelle forbindelser ved vurderingen af, hvilke virkninger udveksling af yderligere information har på det
relevante marked.
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51. Udveksling af oplysninger, der allerede er almindeligt tilgængelige, er principielt ikke i strid med traktatens artikel 81, stk. 1 (48). Det er imidlertid vigtigt at fastslå graden af gennemsigtighed på markedet, og
hvorvidt udvekslingen øger mængden af oplysninger ved at gøre dem mere tilgængelige og/eller kombinerer almindeligt tilgængelige oplysninger med andre oplysninger. De heraf følgende oplysninger kan
blive kommercielt følsomme og udvekslingen heraf potentielt begrænse konkurrencen.

52. Informationen kan være individuel eller aggregeret. Individuelle oplysninger vedrører en bestemt, identificerbar virksomhed. Aggregerede oplysninger er en samling af oplysninger fra et så stort antal uafhængige virksomheder, at det er umuligt at udlede nogen individuel oplysning. Det er mere sandsynligt, at
udvekslingen af individuelle oplysninger mellem konkurrenter falder ind under traktatens artikel 81,
stk. 1 (49), end udvekslingen af aggregerede oplysninger, som principielt ikke falder ind under traktatens
artikel 81, stk. 1. Kommissionen vil lægge særlig vægt på graden af aggregering. Oplysningerne bør
være så aggregerede, at virksomhederne ikke kan udskille nogen enkelt oplysning eller direkte eller indirekte udlede, hvilken strategi deres konkurrenter følger i konkurrencen.

53. Inden for linjefart bør der dog udvises forsigtighed ved vurderingen af udvekslinger af oplysninger om
kapacitetsplaner, selv i aggregeret form, navnlig hvis de finder sted på koncentrerede markeder. På linjefartsmarkeder er kapacitetsdata nøgleparametre ved samordning af rederiernes adfærd i konkurrencen
og har direkte indvirkning på priserne. Udveksling af aggregerede data om kapacitetsplaner, hvoraf det
fremgår, i hvilke farter kapaciteten vil blive sat ind, kan virke konkurrencebegrænsende i det omfang,
hvor det kan føre til, at mange eller alle rederierne anlægger en fælles strategi, og resultere i mangel på
priskonkurrence. Desuden er der risiko for, at dataene mister deres aggregerede karakter, fordi de kan
sammenholdes med individuelle udtalelser fra linjerederierne. Det ville give rederierne indblik i konkurrenternes markedsposition og strategi.

54. Det har også betydning, hvor gamle oplysningerne er, og hvilken periode de vedrører. Oplysninger kan
være historiske, aktuelle eller fremtidige. Udveksling af historiske oplysninger anses normalt ikke for at
falde ind under traktatens artikel 81, stk. 1, fordi en sådan udveksling ikke kan have nogen reel indflydelse på virksomhedernes fremtidige adfærd. Kommissionen har i tidligere sager anset oplysninger, der
var mere end et år gamle, for historiske (50), mens oplysninger, der var mindre end et år gamle, er blevet
anset for at være aktuelle (51). Oplysningernes historiske eller aktuelle karakter må vurderes med en vis
fleksibilitet, og der må tages hensyn til, i hvilket omfang oplysninger bliver forældede på det relevante
marked. Det kan antages, at aggregerede oplysninger hurtigere bliver historiske end individuelle oplysninger. På samme måde er der ikke sandsynlighed for, at det er konkurrencebegrænsende at udveksle
aktuelle oplysninger om volumen og kapacitet, hvis disse data er så aggregerede, at det ikke er muligt
hverken direkte eller indirekte at identificere de individuelle afskiberes eller rederiers transaktioner. Data,
der vedrører fremtiden, omfatter en virksomheds syn på, hvordan markedet vil udvikle sig, og hvilken
strategi den agter at anlægge på dette marked. Der er særlig stor sandsynlighed for problemer, hvis der
udveksles sådanne data om fremtidig adfærd, navnlig når der er tale om priser eller produktion. Det kan
afsløre, hvilken forretningsstrategi en virksomhed agter at følge på markedet. Dermed kan det mærkbart
mindske konkurrencen mellem parterne i informationsudvekslingen og er altså potentielt konkurrencebegrænsende.

55. Informationsudvekslingens hyppighed bør også tages med i betragtning. Jo hyppigere der udveksles
oplysninger, desto hurtigere kan konkurrenterne reagere. Det gør det lettere at gå til modangreb og vil i
sidste ende mindske incitamentet til at gøre fremstød på markedet. Det kan begrænse den såkaldte
skjulte konkurrence.

56. Der bør også ses på, hvordan oplysninger frigives, når virkningerne for markedet/markederne skal
vurderes. I jo højere grad oplysningerne er tilgængelige for kunderne, jo mindre sandsynlighed er der
for problemer. Hvis det modsat kun er udbyderne, der opnår større gennemsigtighed, kan det gøre det
umuligt for kunderne at få fordel af den »skjulte konkurrence«.
(48) TACA-dommen (se fodnote 20), præmis 1154.
(49) Kommissionens beslutning 78/252/EØF af 23. december 1977 (sag IV/29.176 — Vegetable Parchment) (EFT L 70 af
13.3.1978, s. 54).
(50) Kommissionens beslutning 92/157/EØF af 17. februar 1992 (sag IV/31.370 — UK Agricultural Tractor Registration
Exchange) (EFT L 68 af 13.3.1992, s. 19), nr. 50.
(51) Kommissionens beslutning 98/4/EKSF af 26. november 1997 (sag IV/36.069 — Wirtschaftsvereiningung Stahl) (EFT L 1
af 3.1.1998, s. 10), nr. 17.
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57. Inden for linjefart anvendes der prisindekser, der viser de gennemsnitlige prisbevægelser for transport af
en container. Et prisindeks baseret på tilstrækkeligt aggregerede prisdata vil normalt ikke være i strid
med traktatens artikel 81, stk. 1, forudsat at det ikke er muligt at udlede individuelle data, der sætter
virksomhederne i stand til direkte eller indirekte at identificere deres konkurrenters strategi i konkurrencen. Hvis prisindekset mindsker eller eliminerer enhver usikkerhed omkring det pågældende marked
med det resultat, at konkurrencen mellem virksomhederne derved begrænses, er der tale om en overtrædelse af traktatens artikel 81, stk. 1. Ved vurderingen af de sandsynlige virkninger af et sådant prisindeks
på et givet relevant marked bør der tages hensyn til, hvor aggregerede oplysningerne er, om de er historiske eller aktuelle, og hvor hyppigt indekset udsendes. Generelt er det også vigtigt at foretage en samlet
vurdering af alle de individuelle elementer i et informationsudvekslingssystem, således at der tages
hensyn til det samspil, der kan være mellem f.eks. udveksling af kapacitets- og volumendata og et prisindeks.

58. En informationsudveksling mellem rederier, der virker konkurrencebegrænsende, kan dog også skabe
effektivitetsgevinster, f.eks. i form af bedre investeringsplanlægning og mere effektiv kapacitetsudnyttelse.
Sådanne effektivitetsgevinster vil skulle dokumenteres, gives videre til kunderne og vejes op imod informationsudvekslingens konkurrenceskadelige virkninger efter traktatens artikel 81, stk. 3. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at en af betingelserne i artikel 81, stk. 3, netop er, at forbrugerne skal
opnå en rimelig andel af de fordele, den konkurrencebegrænsende aftale afføder. Hvis alle de fire kumulative betingelser i traktatens artikel 81, stk. 3, er opfyldt, finder forbuddet i artikel 81, stk. 1, ikke
anvendelse (52).

3.2.4. Brancheorganisationer

59. Inden for linjefart kan der i lighed med andre sektorer finde drøftelser og udvekslinger af information
sted inden for rammerne af en brancheorganisation, forudsat at denne ikke anvendes som a) et forum
for kartelmøder (53), b) en struktur, der udsender konkurrenceskadelige beslutninger eller henstillinger til
medlemmerne (54) eller c) et middel til at udveksle oplysninger, som mindsker eller eliminerer enhver
usikkerhed omkring det pågældende marked med det resultat, at konkurrencen mellem virksomhederne
begrænses, og betingelserne i artikel 81, stk. 3, ikke opfyldes ( 55). Der bør sondres mellem denne situation og legitime drøftelser i en brancheorganisation om spørgsmål såsom tekniske normer og miljønormer.

3.3. Pool-aftaler inden for trampfart

60. Pool-aftaler er den hyppigst forekommende form for horisontalt samarbejde inden for trampfart. Der
findes ingen universel type pool-aftale. Men de nedennævnte træk forekommer at være fælles for de
fleste pool-aftaler på de forskellige markedssegmenter.

61. Standardtypen er en fragtpool, hvori indgår et antal skibe af samme type ( 56), der ejes af forskellige rederier, men administreres under ét. Der vil normalt være en pool-manager, der står for den kommercielle
organisation (f.eks. fælles markedsføring (57), forhandling af fragtrater og centralisering af indtægter og
omkostninger (58)) og den kommercielle administration (planlægning af sejladser og instrukser til
skibene, udpegelse af havneagenter, orientering af kunderne, udstedelse af fakturaer, bestilling af
(52) Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7).
(53) Kommissionens beslutning 2004/421/EF af 16. december 2003 (sag COMP/38.240 — industrirør) (EUT L 125 af
28.4.2004, s. 50).
(54) Kommissionens beslutning 82/896/EØF af 15. december 1982 (sag IV/29.883 — AROW/BNIC) (EFT L 379 af
31.12.1982, s. 1). Kommissionens beslutning 96/438/EF af 5. juni 1996 (sag IV/34.983 — Fenex) (EFT L 181 af
20.7.1996, s. 28).
55
( ) Kommissionens beslutning 92/157/EØF (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), se fodnote 50.
(56) Poolen er derfor i stand til at tiltrække store fragtkontrakter (»CoAs«) og sammenlægge forskellige fragtkontrakter, hvilket
med en omhyggelig planlægning gør det muligt at mindske antallet af ballaststrækninger.
(57) Poolens skibe markedsføres f.eks. som ét transporttilbud, uanset hvilket skib der rent faktisk sejler.
(58) Den centrale administration inkasserer f.eks. poolens indtægter og udbetaler dem til deltagerne på basis af et kompliceret
vægtningssystem.
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bunkers, inkassering af skibenes indtægter og fordeling af indtægterne efter et forudfastsat system osv.).
Pool-manageren handler ofte under tilsyn fra et eksekutivudvalg bestående af rederierne. Den tekniske
drift af skibene sorterer normalt under hvert rederi (sikkerhed, besætning, reparationer, vedligeholdelse
osv.). Selv om pool-deltagerne har en fælles markedsføring, leverer de ofte ydelserne på et individuelt
grundlag.

62. Af denne beskrivelse fremgår det, at det centrale element i det typiske pool-samarbejde inden for trampfart er det fælles salg, kombineret med elementer af fælles produktion. De retningslinjer angående både
fælles salg — som en variant af fælles markedsføringsaftaler — og fælles produktion, der findes i
Kommissionens retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler (59), er derfor også relevante her. I betragtning af forskellene mellem de forskellige pooler må der
foretages en vurdering fra sag til sag under henvisning til tyngdepunktet i samarbejdet ( 60) ved afgørelsen
af, om den falder ind under artikel 81, stk. 1, og om den i så fald opfylder de fire kumulative betingelser
i artikel 81, stk. 3.

63. Pool-aftaler, der falder ind under Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 ( 61), fordi der er tale om joint
ventures, der på et varigt grundlag udøver alle de funktioner, som en selvstændig økonomisk enhed
normalt udøver (såkaldte selvstændigt fungerende joint ventures, se artikel 3, stk. 4, i forordning (EF)
nr. 139/2004), berøres ikke direkte af de ændringer, der er sket med vedtagelsen af forordning (EF)
nr. 1419/2006 og behandles ikke i nærværende retningslinjer. Retningslinjer om selvstændig funktion
findes bl.a. i Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter forordning (EF)
nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedssammenslutninger (62). I det omfang, hvor en
pool-aftale har til formål eller til følge at samordne moderselskabernes konkurrenceadfærd, skal denne
samordning vurderes efter kriterierne i artikel 81, stk. 1 og 3, for at få fastslået, om den er forenelig
med fællesmarkedet eller ej (63).

3.3.1. Pool-aftaler, der ikke falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1

64. Pool-aftaler er ikke omfattet af forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, hvis pool-deltagerne ikke er
faktiske eller potentielle konkurrenter. Det er f.eks. tilfældet, hvor to eller flere rederier etablerer en pool
alene med det formål at byde på og levere fragtopgaver, som de ikke ville have kunnet byde på eller
udføre på egen hånd. Denne konklusion bliver ikke ugyldig i sager, hvor sådanne pool-aftaler engang
imellem omfatter anden last, der repræsenterer en lille del af den samlede mængde.

65. Hvis en pools virksomhed ikke påvirker de relevante konkurrenceparametre, fordi den er af ubetydeligt
omfang og/eller ikke mærkbart påvirker samhandelen mellem medlemsstater ( 64), falder den ikke ind
under traktatens artikel 81, stk. 1.

3.3.2. Pool-aftaler, der generelt falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1

66. Pool-aftaler mellem konkurrenter, der er begrænset til fælles salg, har som regel til formål og medfører
en samordning af disse konkurrenters prispolitik (65).
(59) I henholdsvis afsnit 5 og afsnit 3 i retningslinjerne (se fodnote 6).
(60) Retningslinjer for horisontalt samarbejde (se fodnote 6), præmis 12.
(61) Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»fusionsforordningen«)
(EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).
(62) EUT C 95 af 16.4.2008, s. 1.
63
( ) Artikel 2, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.
(64) Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning af konkurrencen i
henhold til traktatens artikel 81, stk. 1 (»bagatelmeddelelsen«) (EFT C 368 af 22.12.2001, s. 13), og retningslinjerne om
begrebet påvirkning af handelen (se fodnote 13).
(65) Retningslinjer for horisontalt samarbejde (se fodnote 6), præmis 5. Uafhængige skibsmægleres fastsættelse af priser
angående et skib falder ikke ind under denne kategori.
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3.3.3. Pool-aftaler, der kan falde ind under traktatens artikel 81, stk. 1

67. Hvis poolen ikke har til formål at begrænse konkurrencen, er det nødvendigt at analysere dens virkninger på markedet. En pool-aftale er omfattet af artikel 81, stk. 1, hvis den må antages at have en
mærkbart skadelig indvirkning på konkurrence-parametrene på markedet, dvs. bl.a. priser, omkostninger, produktvarietet, service, kvalitet og innovation. Aftaler kan have en sådan virkning, hvis de
mærkbart begrænser rivaliseringen mellem aftaleparterne indbyrdes eller mellem dem og tredjeparter (66).

68. Visse trampfartpool-aftaler omfatter ikke fælles salg, men medfører alligevel en vis grad af samordning
af konkurrenceparametrene (f.eks. fælles tidsplan eller fælles køb). Sådanne tilfælde er kun omfattet af
traktatens artikel 81, stk. 1, hvis parterne har en vis markedsposition ( 67).

69. Om poolen kan anses at have mærkbart skadelige virkninger på markedet, må vurderes ud fra den
økonomiske kontekst, under hensyntagen til parternes kombinerede markedsandel og aftalens karakter
samt andre strukturelle faktorer på det relevante marked. Man må også se på, om pool-aftalen påvirker
parternes adfærd på tilstødende markeder, der er nært knyttet til det marked, der berøres direkte af
samarbejdet (68). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis pool-aftalens relevante marked er markedet for transport af skovprodukter på særlige kasseformede transportskibe (marked A), og pool-medlemmerne også
har skibe, der sejler på tørlastmarkedet (marked B).

70. Med hensyn til strukturfaktorerne på det relevante marked gælder det, at hvis poolen kun har en ubetydelig markedsandel, er der ikke sandsynlighed for konkurrencebegrænsende virkninger. Koncentrationen
på markedet, antallet af operatører og deres position, markedsandelens stabilitet over tid, medlemskab
af flere pool-aftaler, markedsadgangsbarrierer og sandsynligheden for nye operatørers indtrængning på
markedet, gennemsigtighed på markedet, markedsstyrke hos transportbrugerne og de udbudte transportydelsers karakter (om der f.eks. er tale om homogene eller differentierede ydelser) er alt sammen
faktorer, der også bør tages med i betragtning ved vurderingen af en given pools virkninger på det relevante marked.

71. For så vidt angår aftalens art bør der tages hensyn til klausuler, der påvirker poolens eller pool-medlemmernes konkurrencemæssige adfærd på markedet, da klausuler, der forbyder medlemmer at være aktive
på samme marked uden for poolen (konkurrencebegrænsningsklausul), låste perioder og opsigelsesvarsler (udtrædelsesklausul) og udveksling af kommercielt følsomme oplysninger. Der må også tages
hensyn til enhver forbindelse mellem forskellige pools, hvad enten der er tale om sammenfald i ledelse
eller medlemmer eller om omkostnings- og indtægtsdeling.

3.3.4. Anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3

72. Hvis en pool falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1, må de involverede virksomheder sikre, at den
opfylder de fire kumulative betingelser i artikel 81, stk. 3 (69). Artikel 81, stk. 3, udelukker ikke på
forhånd bestemte aftaletyper. Helt principielt er alle konkurrencebegrænsende aftaler, der opfylder de
fire betingelser i artikel 81, stk. 3, omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Denne vurdering omfatter en
»glidende skala«. Jo større den konkurrencebegrænsning, som er påvist efter artikel 81, stk. 1, er, desto
større skal effektivitetsgevinsterne og forbrugernes andel i fordelene være.

73. Det er op til de involverede virksomheder at påvise, at poolen forbedrer transportydelserne eller
fremmer tekniske eller økonomiske fremskridt i form af effektivitetsgevinster. Disse effektivitetsgevinster
kan ikke bestå i reduktion af omkostninger, der er selvfølgelige konkurrencebegrænsende elementer,
men skal bero på en integrering af økonomiske aktiviteter.
(66)
(67)
(68)
(69)

Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7).
Retningslinjer for horisontalt samarbejde (se fodnote 6), præmis 149.
Retningslinjer for horisontalt samarbejde (se fodnote 6), præmis 142.
Retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7).
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74. Poolers effektivitetsgevinster kan f.eks. skyldes, at der er opnået en bedre udnyttelsesgrad eller stordriftsfordele. Trampfartpooler planlægger typisk i fællesskab sejladser for at sprede deres flåder geografisk.
Ved at sprede skibene kan antallet af ballastsejladser mindskes, hvilket kan øge poolens overordnede
kapacitetsudnyttelse og eventuel medføre stordriftsfordele.
75. Forbrugerne skal have en rimelig andel af effektivitetsgevinsterne herved. Efter traktatens artikel 81,
stk. 3, skal der tages hensyn til de gavnlige virkninger for alle forbrugere på det relevante marked, ikke
virkningen for den enkelte forbruger (70). De fordele, der gives videre til forbrugerne, skal mindst opveje
enhver faktisk eller potentiel negativ indvirkning, som en konkurrencebegrænsning omfattet af
artikel 81, stk. 1, kan have for dem (71). For at vurdere sandsynligheden for at videregive fordelen til
forbrugerne er det i den forbindelse også nødvendigt at se på trampfartmarkedernes struktur og efterspørgslens elasticitet.
76. En pool må ikke indføre begrænsninger, der ikke er nødvendige for at opnå effektivitetsgevinster. Det er
i den henseende nødvendigt at undersøge, om parterne selv kunne have opnået effektivitetsgevinsterne.
Ved vurderingen heraf må man bl.a. se på, hvad der er den minimale effektive skala for at levere de
forskellige typer ydelser inden for trampfart. Derudover skal hver enkelt begrænsningsklausul i
pool-aftalen være rimelig nødvendig for at nå de krævede effektivitetsgevinster. Begrænsningsklausuler
kan være berettigede i en længere periode eller i hele poolens levetid eller kun i en overgangsperiode.
77. Endelig må pool-aftalen ikke give parterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del
af de pågældende ydelser.

(70) Sag C-238/05, Asnef-Equifax mod Ausbanc (se fodnote 38), præmis 70.
(71) Retningslinjer for anvendelse af artikel 81, stk. 3 (se fodnote 7), præmis 24.
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— Udstedelse af markedsføringstilladelse (artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkendt
Dato for
beslutningen

Lægemidlets navn

INN-navn
(Internationale
fællesnavn)

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Lægemiddelform

ATC-kode
(Anatomical Therapeutic Chemical
Code)

Dato for
notifikation

INTELENCE

Etravirin

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg, 30
B-2340 Beerse

EU/1/08/468/001

Tablet

(Ikke relevant)

1.9.2008

29.8.2008

Vimpat

Lacosamid

UCB S.A.
Allée de la Recherche, 60/Researchdreef, 60
B-1070 Bruxelles/B-1070 Brussel

EU/1/08/470/001-013

Filmovertrukket tablet

N03AX18

2.9.2008

EU/1/08/470/014-015

Syrup

EU/1/08/470/016

Infusionsvæske, opløsning
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(1) EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
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— Ændring af markedsføringstilladelse (artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkendt
Dato for
beslutningen

Lægemidlets navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Dato for notifikation

4.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon
Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/001-037

6.8.2008

8.8.2008

Champix

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT 13 9NJ
United Kingdom

EU/1/06/360/001-012

12.8.2008

8.8.2008

Vectibix

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/07/423/001-003

12.8.2008

8.8.2008

Infanrix hexa

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart

EU/1/00/152/001-018

12.8.2008

8.8.2008

Evista

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/98/073/001-004

12.8.2008

8.8.2008

Avandamet

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

12.8.2008

11.8.2008

Optruma

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/98/074/001-004

13.8.2008

13.8.2008

Silapo

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel

EU/1/07/432/001-022

15.8.2008

13.8.2008

Retacrit

HOSPIRA Enterprises B.V.
Taurusavenue 19-21b
2132 LS Hoofddorp
Nederland

EU/1/07/431/001-019

15.8.2008

13.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

15.8.2008

13.8.2008

Hepsera

Gilead Sciences International Limited
Cambridge CB21 6GT
United Kingdom

EU/1/03/251/001-002

15.8.2008

13.8.2008

Infanrix penta

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart

EU/1/00/153/001-010

18.8.2008

13.8.2008

Cervarix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart

EU/1/07/419/001-009

18.8.2008
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Indehaver af markedsføringstilladelsen

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
Zielstattstrasse 48
D-81379 München

C 245/17

Nummer i EF-registret

Dato for notifikation

EU/1/98/073/001-004

26.8.2008

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland
22.8.2008

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/01/172/001-006

26.8.2008

22.8.2008

Baraclude

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Uxbridge Business Park
Sanderson Road
Uxbridge UB8 1DH
United Kingdom

EU/1/06/343/001-007

26.8.2008

22.8.2008

SUTENT

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT 13 9NJ
United Kingdom

EU/1/06/347/001-006

26.8.2008

22.8.2008

Fosavance

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United Kingdom

EU/1/05/310/001-009

26.8.2008

22.8.2008

Zalasta

KRKA d.d.
Šmarješka cesta 6
SLO-8501 Novo mesto

EU/1/07/415/001-056

26.8.2008

22.8.2008

Arixtra

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/02/206/001-035

26.8.2008

22.8.2008

Revlimid

Celgene Europe Limited
Morgan House
Madeira Walk
Windsor
Berkshire SL4 1EP
United Kingdom

EU/1/07/391/001-004

26.8.2008

25.8.2008

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
Hunton House
Highbridge Business Park
Oxford Road
Uxbridge
Middlesex UB8 1HU
United Kingdom

EU/1/04/276/001-020
EU/1/04/276/024-036

27.8.2008

25.8.2008

TARGRETIN

Eisai Limited
3 Shortlands
London W6 8EE
United Kingdom

EU/1/01/178/001

27.8.2008

25.8.2008

Emselex

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

27.8.2008
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25.8.2008

Sifrol

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/050/001-006
EU/1/97/050/009-012

27.8.2008

25.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

27.8.2008

25.8.2008

Revatio

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/05/318/001

27.8.2008

25.8.2008

Prialt

Eisai Limited
3 Shortlands
London W6 8EE
United Kingdom

EU/1/04/302/001-004

27.8.2008

25.8.2008

NovoSeven

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd

EU/1/96/006/001-006

27.8.2008

26.8.2008

Viagra

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/077/002-004
EU/1/98/077/006-008
EU/1/98/077/010-019

28.8.2008

28.8.2008

Rasilez

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/07/405/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Tekturna

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/07/408/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Raptiva

Serono Europe Limited
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/04/291/001-003

1.9.2008

28.8.2008

ISENTRESS

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United Kingdom

EU/1/07/436/001-002

1.9.2008

28.8.2008

Enviage

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/07/406/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Sprimeo

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/07/407/001-020

1.9.2008

26.9.2008
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Dato for notifikation

28.8.2008

Riprazo

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/07/409/001-020

1.9.2008

29.8.2008

Avastin

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City AL7 1TW
United Kingdom

EU/1/04/300/001-002

2.9.2008

29.8.2008

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.
Via San Martino, 12
I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-073

2.9.2008

29.8.2008

Enbrel

Wyeth Europa Limited
Huntercombe Lane
South Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.9.2008

29.8.2008

Velcade

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg, 30
B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001-002

2.9.2009

29.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2.9.2009

29.8.2008

Prezista

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg, 30
B-2340 Beerse

EU/1/06/380/001

2.9.2009

29.8.2008

Truvada

Gilead Sciences International Limited
Cambridge CB21 6GT
United Kingdom

EU/1/04/305/001-002

2.9.2009

29.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/038-055

2.9.2009

29.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/001-055

2.9.2009

— Tilbagekaldelse af markedsføringstilladelse (artikel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004)
Dato for
beslutningen

Lægemidlets navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Dato for notifikation

22.8.2008

Protopy

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

26.8.2008

28.8.2008

Quintanrix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart

EU/1/04/301/001-005

1.9.2008
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— Ændring af markedsføringstilladelse (artikel 38 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkendt
Dato for
beslutningen

Lægemidlets navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Dato for notifikation

13.8.2008

Dexdomitor

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo

EU/2/02/033/001-002

15.8.2008

22.8.2008

Suvaxyn Aujeszky

Fort Dodge Animal Health Holland
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nederland

EU/2/98/009/001-006

26.8.2008

25.8.2008

Zubrin

Schering-Plough Limited
Schering-Plough House
Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1TW
United Kingdom

EU/2/00/028/002-008

27.8.2008

25.8.2008

Circovac

Merial
29, Avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon

EU/2/07/075/001-004

27.8.2008

25.8.2008

Profender

Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen

EU/2/05/054/018-031

27.8.2008

Alle interesserede kan ved henvendelse på nedenstående adresse få tilsendt den offentlige evalueringsrapport
om de pågældende lægemidler og de beslutninger, der er truffet vedrørende disse:
Det Europæiske Lægemiddelagentur
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom

26.9.2008
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Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra den 1. august
2008 til den 31. august 2008
(Beslutning(er) truffet i henhold til artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF (1) eller artikel 38
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (2))
(2008/C 245/04)
— Suspendering af en national markedsføringstilladelse
Dato for beslutningen

13.8.2008

Lægemidlets navn(e)

Coxtral gel

(1) EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.
(2) EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

Indehaver(e) af
markedsføringstilladelsen

Se bilag I

Medlemsstat

Se bilag I

Dato for notifikation

18.9.2008
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BILAG I
FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLETS NAVN, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ,
ANSØGER/INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE

Medlemsstat

Ansøger

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Navn

Styrke

Lægemiddelform

Indgivelsesvej

Indhold
(koncentration)

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Ungarn

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Litauen

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Letland

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Polen

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Slovakiet

Zentiva a. s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Kutan anvendelse

30 mg/g

Den Europæiske Unions Tidende

Estland

DA

Den Tjekkiske Republik

Indehaver af markedsføringstilladelse

26.9.2008

26.9.2008
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V
(Udtalelser)

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

KOMMISSIONEN
Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende medlemskab af de videnskabelige komitéer, der
udgør rådgivningsstrukturen for videnskabelige risikovurderinger, og optagelse i en database over
eksperter
(2008/C 245/05)
Denne indkaldelse er rettet til videnskabsfolk, der ønsker at
komme i betragtning som medlem af Europa-Kommissionens
rådgivningsstruktur inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed
og miljø. Rådgivningsstrukturen består af videnskabelige
komitéer og eksperter og er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2008/721/EF, der findes på følgende webside:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm
Rådgivningsstrukturen vedrørende videnskabelige risikovurderinger inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø
omfatter:
a) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (i det
følgende benævnt »VKF«)
b) Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (i
det følgende benævnt »VKSM«)
c) Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede
Sundhedsrisici (i det følgende benævnt »VKNNPS«)
d) en kreds af videnskabelige rådgivere om risikovurdering (i
det følgende benævnt »ekspertkredsen«), som skal bistå de
videnskabelige komitéers aktiviteter.
De videnskabelige komitéer og ekspertkredsen skal efter anmodning fra Kommissionen yde uafhængig rådgivning af høj kvalitet
om nonfood-anliggender vedrørende forbrugersikkerhed eller
om risici for folkesundhed og miljø. Komitéerne gør ligeledes
Kommissionen opmærksom på specifikke eller nye problemer,
der hører under deres kompetence. Rådgivningsstrukturens
arbejde udføres i overensstemmelse med principperne vedrørende kompetence, uafhængighed og åbenhed.

Sideløbende hermed har Kommissionen til hensigt at oprette en
database over eksperter for at få lettere adgang til en meget bred
vifte af ekspertviden til støtte for rådgivningsstrukturens arbejde.

Rådgivningsstrukturens sammensætning og kommissorium
VKF, VKSM og VKNNPS er hver sammensat af højst
17 medlemmer, og de kan på eget initiativ tilknytte op til fem
videnskabelige rådgivere fra ekspertkredsen, som kan bidrage til
komitéens arbejde vedrørende særlige emner. Disse tilknyttede
medlemmer deltager i aktiviteterne og drøftelserne om det
pågældende emne med samme funktioner, ansvar og rettigheder
som medlemmerne af den pågældende komité. Kommissionen
kan også anmode et medlem af ekspertkredsen om varigt at
afløse et medlem af en videnskabelig komité, som trækker sig
tilbage, eller hvis mandatperiode er udløbet. Medlemmerne af
ekspertkredsen kan blive inddraget i forskellige arbejdsgruppers
aktiviteter, i tilvejebringelse af hurtig rådgivning, som Kommissionen har anmodet om, eller i tematiske workshopper/videnskabelige møder. Antallet af videnskabelige rådgivere i ekspertkredsen på et hvilket som helst tidspunkt besluttes af Kommissionen på grundlag af dens behov for videnskabelig rådgivning.
Medlemmerne af de videnskabelige komitéer udnævnes af
Kommissionen på grundlag af deres ekspertise inden for én eller
flere af kompetenceområderne, og de skal tilsammen dække det
bredest mulige udsnit af discipliner. Kompetenceområderne er
fastsat i bilag I til afgørelse 2008/721/EF.
Medlemmerne af de videnskabelige komitéer udnævnes for en
treårig periode, og de kan højst være medlem i tre på hinanden
følgende perioder. De beholder deres hverv, indtil de afløses eller
får deres mandat fornyet. De videnskabelige rådgivere i ekspertkredsen udnævnes for en femårig periode, og deres mandat kan
fornyes.
Der kan ansøges om optagelse i databasen over eksterne
eksperter, der skal udføre risikovurderinger vedrørende sundhed,
sikkerhed og miljø. Denne mulighed er angivet på ansøgningsskemaet. Ansøgere, der kun ønsker optagelse i databasen,
antages fortløbende. Eksterne eksperter kan blive indbudt til at
deltage på ad hoc-basis i de videnskabelige komitéers arbejde
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om specifikke emner, som medlemmer af arbejdsgrupper eller i
forbindelse med høringer og workshopper. De ti års erfaring,
som medlemmerne af de videnskabelige komitéer og ekspertkredsen skal have, jf. nedenstående, er ikke påkrævet i dette
tilfælde.
Interesserede videnskabsfolk kan med andre ord ansøge om
medlemskab af a) de videnskabelige komitéer og/eller
b) ekspertkredsen og/eller c) databasen over eksterne eksperter.

26.9.2008

ledende videnskabsmand. Alle interessetilkendegivelser vurderes
individuelt ud fra udvælgelseskriterierne af mindst to
medlemmer af udvælgelseskomitéen. Under udvælgelsen tager
Kommissionen hensyn til følgende forhold: erfaring og videnskabelig baggrund, uafhængighed (potentielle interessekonflikter), spredningen på forskellige geografiske regioner og lige
repræsentation af kønnene.

Udnævnelse af medlemmer
Kvalifikationer
Ansøgere skal have:
— en grad på universitetsniveau inden for et relevant videnskabeligt fag, helst på ph.d.-niveau eller derover
— mindst 10 års faglig erfaring (kræves ikke af ansøgere, der
kun ønsker optagelse i databasen)
— et godt kendskab til engelsk.
Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er åben for videnskabsfolk fra både EU-lande og andre lande.

Udvælgelseskriterier

Kommissionen udnævner medlemmerne af de videnskabelige
komitéer og ekspertkredsen på grundlag af de lister over egnede
ansøgere, der er blevet opstillet af udvælgelseskomitéerne. Ingen
kan udnævnes til medlem af mere end én komité. Kommissionen kan udnævne en egnet ansøger til en anden komité end
den, han ansøgte om, hvis den pågældende komité har brug for
den pågældende ansøgers ekspertviden, forudsat at denne indvilliger heri. Videnskabsfolk, der hverken udnævnes til medlem af
en af de videnskabelige komitéer eller kredsen af videnskabelige
rådgivere, optages i databasen over eksterne eksperter.
Navnene på de udnævnte medlemmer af rådgivningsstrukturen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på
Europa-Kommissionens websted.

Ansøgere med følgende kvalifikationer vil blive foretrukket:
— faglig erfaring af relevans for kompetenceområderne henhørende under de i bilag I til afgørelse 2008/721/EF anførte
komitéer
— erfaring med at udføre risikovurderinger og/eller yde videnskabelig rådgivning, særlig inden for forbrugersikkerhed,
folkesundhed og miljø
— analysefærdigheder: analyser af komplekse oplysninger og
sager og udførelse af peer review af videnskabeligt arbejde
og videnskabelige publikationer
— dokumenteret videnskabelig kompetence på et eller helst
flere områder, der er forbundet med de opgaver, der skal
udføres af den eller de videnskabelige komitéer, som ansøgeren er interesseret i
— faglig erfaring fra et tværfagligt og internationalt miljø
— lederevner/organisatoriske færdigheder, særlig for så vidt
angår ledelse og administration af arbejdsgrupper.
Udvælgelsesprocedure
Udvælgelsesproceduren er inddelt i tre faser:
i) gennemgang af ansøgningerne
ii) komparativ evaluering og opstilling af en liste over de bedst
egnede ansøgere
iii) udnævnelse af medlemmerne af de videnskabelige komitéer
og ekspertkredsen på grundlag af listen.
Udvælgelseskomitéerne sammensættes af repræsentanter for de
tjenestegrene i Kommissionen, der har ansvaret for politik og
lovgivning inden for forbruger- og produktsikkerhed, folkesundhed, miljø og videnskabelig forskning. Formanden for de
enkelte udvælgelseskomitéer er en uafhængig, eksternt udpeget

Uafhængighed
Medlemmerne af rådgivningsstrukturen udnævnes personligt.
Ansøgerne skal afgive en erklæring, hvori de forpligter sig til at
handle uafhængigt af ekstern indflydelse, samt en erklæring,
hvori de anfører eventuelle interesser, der kunne opfattes som
værende til hinder for deres uafhængighed. De vil blive anmodet
om at bekræfte, at de i tilfælde af udnævnelse indvilliger i at
afgive erklæringerne hvert år, vel vidende at disse offentliggøres.

Arbejdsbyrde og godtgørelser
Ansøgerne skal være villige til regelmæssigt at deltage i møder,
bidrage aktivt til videnskabelige drøftelser, gennemlæse dokumenter og fremsætte bemærkninger på komitéernes og arbejdsgruppernes møder, deltage i workshopper og høringer efter
indbydelse og fungere som formand og/eller referent på ad hocbasis for arbejdsgrupperne. De fleste arbejdsdokumenter er
skrevet på engelsk, og møderne foregår også på engelsk. Ansøgerne bør tage i betragtning, at møderne normalt kræver forberedelse. Det anslås, at de enkelte videnskabelige komitéer holder
et plenarmøde mellem fem og ti gange om året. De medlemmer,
der også er med i arbejdsgrupperne, skal deltage i flere møder.
De udvalgte ansøgere bør være villige til at arbejde med elektroniske medier i forbindelse med håndtering og udveksling af
dokumenter.
Medlemmerne af rådgivningsstrukturen og ekspertkredsen er
berettigede til en godtgørelse for deres deltagelse i komitéernes
møde og for deres arbejde som referenter for et specifikt
spørgsmål. Godtgørelserne er fastsat i bilag III til afgørelse
2008/721/EF. Medlemmerne er også berettigede til godtgørelse
af rejse- og opholdsudgifter i overensstemmelse med de af
Kommissionen fastlagte regler.
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Ansøgningsprocedure
Fra den 20. september 2008 eller snarest derefter opfordres interesserede videnskabsfolk til at udfylde og indsende et onlineansøgningsskema, der vedlægges et curriculum vitae og en liste
over offentliggjorte værker. Hertil kræves Adobe Acrobat
Reader 9.0, som kan downloades på internetadressen:
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Bemærk, at registreringen i databasen over eksperter foregår
løbende, dvs. at der ikke er fastsat nogen frist. De ansøgere, der
registreres i databasen, forventes at føre de ønskede oplysninger
ajour hvert andet år.
Ansøgningen skal for at komme i betragtning indeholde:
— et udfyldt ansøgningsskema (obligatorisk)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

— et CV, helst ikke over tre sider (vedlægges ansøgningsskemaet)

Bekendtgørelsen af ansøgningsproceduren og ansøgningsskemaet findes på nedenstående internetadresse:

— en liste over ansøgerens offentliggjorte videnskabelige værker
(vedlægges ansøgningsskemaet)

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm

— en interesseerklæring udfyldt på tro og love (vedlægges
ansøgningsskemaet).

Sidste frist for indsendelse af ansøgning om medlemskab
af rådgivningsstrukturen er den 31. oktober 2008. Kun
online-ansøgninger, der er indsendt via internettet, vil komme i
betragtning.

Der kan blive anmodet om baggrundsdokumentation på et
senere tidspunkt. Alle interessetilkendegivelser behandles fortroligt. Kommissionen underretter snarest muligt ansøgerne om
resultatet af udvælgelsesproceduren.
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PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF
KONKURRENCEPOLITIKKEN

KOMMISSIONEN
Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest)
Behandles eventuelt efter den forenklede procedure
(EØS-relevant tekst)

(2008/C 245/06)
1. Den 17. september 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 og efter henvisning
i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion,
hvorved System Capital Management Limited (»SCM«, Cypern) og Energees Investments Limited (»Energees«,
Cypern), der tilhører SMART-koncernen, gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over hele
Metinvest BV (»MIBV«, Nederlandene) og dettes datterselskaber Makeeva Metallurgical Plant (»MMZ«, Ukraine)
og Promet Steel JSC (»Promet«, Bulgarien), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— SCM: Fremstilling af metaller og kul
— Energees: Stålfremstilling
— MIBV: Jernmalm- og kuludvinding, halvfabrikata og færdige produkter inden for stålfremstilling
— MMZ: Fremstilling og salg af stålråmaterialer, fremstilling af produkter til efterfølgende omsætningsled i
stålsektoren
— Promet: Fremstilling af produkter til efterfølgende omsætningsled i stålsektoren.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes,
at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (2).
4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sag COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest sendes til
Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(2) EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.
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Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer)
Behandles eventuelt efter den forenklede procedure
(EØS-relevant tekst)

(2008/C 245/07)
1. Den 17. september 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved OEP Holding Corporation (»OEP«,
USA), der indirekte kontrolleres af J.P Morgan Chase & Co. (USA), gennem opkøb af aktier erhverver
enekontrol over hele Pfleiderer AG (»Pfleiderer«, Tyskland), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— OEP: Privat aktieinvesteringsfond
— Pfleiderer: Fremstilling, distribution og markedsføring af forarbejdet træ, overfladebehandlede produkter
og lamineret gulvbelægning.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes,
at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (2).
4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne
meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer sendes til Kommissionen pr. fax
((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(2) EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF)
nr. 2408/92 — Italien ændrer forpligtelsen til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Pantelleria
og Trapani
(Den Europæiske Unions Tidende C 230 af 9. september 2008)
(2008/C 245/08)
Side 17, teksten til bekendtgørelsen læses således:
»I medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om
EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har den italienske regering besluttet at ændre forpligtelsen til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Pantelleria og Trapani, der er offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende C 112 af 12. maj 2006 og ændret i Den Europæiske Unions Tidende C 141 af 26. juni 2007
og Den Europæiske Unions Tidende C 121 af 17. maj 2008.
I overensstemmelse med punkt 2.4, litra c), i forpligtelsen til offentlig tjeneste ændres priserne i overensstemmelse
med nedenstående:
Rute

Pantelleria-Trapani og vice versa

Revideret billetpris
(eksklusive moms)

26,53 EUR

De øvrige krav i forpligtelsen til offentlig tjeneste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 112 af
12. maj 2006, ændres ikke.«.

MEDDELELSE TIL LÆSERNE
Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given
retsakt.
Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den
Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.

