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I
(Mededelingen)

COMMISSIE
ECUØ(Î)
21 augustus 1998
(98/C 265/01)

Bedrag in nationale valuta voor ~~n eenheid:
Belgische en
Luxemburgse frank

40,6560ÙÙ

Deense kroon

7,50870Ù

Duitse mark

1,97156Ù

Griekse drachme

332,599ÙÙÙ

Peseta

167,302ÙÙÙ

Franse frank

6,60947Ù

Iers pond

0,786640

Lire
Gulden
Oostenrijkse schilling
Escudo

1945,04ÙÙÙÙ
2,22342Ù
13,8719ÙÙ
201,823ÙÙÙ

Finse mark
Zweedse kroon
Pond sterling
US-dollar
Canadese dollar
Yen
Zwitserse frank
Noorse kroon
IJslandse kroon
Australische dollar
Nieuw-Zeelandse dollar
Zuid-Afrikaanse rand

5,99432Ù
8,97751Ù
0,670514
1,09555Ù
1,67893Ù
158,362ÙÙÙ
1,64826Ù
8,44124Ù
78,4964ÙÙ
1,87884Ù
2,22267Ù
6,96772Ù

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
—Ùtelex nr. 23789 te Brussel kiezen;
—Ùzijn eigen telexadres geven;
—Ùde code ,,cccc’’ vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisselingskoersen van de ECU per telex geeft;
—Ùde mededeling niet onderbreken vöör het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken ,,ffff’’.
Noot:ÙDe Commissie heeft telekopieerapparaten met automatische beantwoorder (nr. 296Ø10Ø97 en nr.
296Ø60Ø11) die dagelijkse gegevens betreffende de berekening van de landbouwomrekeningskoersen
verstrekken.

(Î)ÙVerordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB L 379 van 30.12.1978, blz. 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971/89 (PB L 189 van 4.7.1989, blz. 1).
Besluit 80/1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lom~) (PB L 349 van
23.12.1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB L 349 van
23.12.1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB L 345 van 20.12.1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 (PB L 345 van 20.12.1980, blz. 1).
Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981
(PB L 311 van 30.10.1981, blz. 1).

C 265/2

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

22.8.98

Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake
toegang in de telecommunicatiesector
KADER, RELEVANTE MARKTEN EN BEGINSELEN

(98/C 265/02)
(Voor de EER relevante tekst)

VOORWOORD

In de telecommunicatie-industrie zijn overeenkomsten inzake toegang essentieel om de marktdeelnemers van de voordelen van liberalisatie te laten profiteren.

Het doel van deze bekendmaking is drieñrlei:
—Ùde beginselen inzake toegang te verduidelijken die voortvloeien uit het mededingingsrecht
van de Gemeenschap, zoals neergelegd in een groot aantal beschikkingen van de Commissie, teneinde meer marktzekerheid en stabielere omstandigheden te bieden voor investeringen en commerciñle initiatieven in de sectoren telecommunicatie en multimedia;
—Ùhet verband te omschrijven en te verduidelijken tussen het mededingingsrecht en de sectorspecifieke wettelijke regelingen in het kader van artikel 100ØA (met name het verband tussen
de mededingingsregels en ,,Open Network Provision’’-wetgeving;
—Ùop consistente wijze uiteen te zetten hoe de mededingingsregels zullen worden toegepast in
de sectoren die betrokken zijn bij het aanbieden van nieuwe diensten, en met name op
aangelegenheden inzake toegang en toegangspunten.

INLEIDING

1.ÙHet tijdschema voor de volledige liberalisering van
de telecommunicatiesector is nu vastgesteld: de
meeste lidstaten moeten uiterlijk op 1 januari 1998
de laatste belemmeringen voor het aanbieden van
telecommunicatienetten en -diensten aan consumenten in een situatie van mededinging hebben
weggenomenØ(Î). Ten gevolge van deze liberalisering zal een tweede groep producten of diensten
ontstaan en zal de behoefte groeien aan toegang tot
faciliteiten die noodzakelijk zijn om deze diensten
aan te bieden. In deze sector is interconnectie met
het openbaar geschakelde telecommunicatienet een
typisch, maar niet het enige, voorbeeld van de bedoelde toegang. De Commissie heeft verklaard de
behandeling van overeenkomsten inzake toegang in
de telecommunicatiesector in het licht van de mededingingsregels te zullen toelichtenØ(Ï). In deze bekendmaking wordt derhalve de vraag behandeld,
op welke wijze de mededingingsregels en -procedu-

res zullen worden toegepast op overeenkomsten inzake toegang, rekening houdend met de geharmoniseerde communautaire en nationale regelgeving
voor de telecommunicatiesesctor.

2.ÙDe reglementering inzake de liberalisering van telecommunicatie bestaat uit de op grond van artikel
90 van het Verdrag vastgestelde liberaliseringsrichtlijnen en de harmonisatierichtlijnen op basis van artikel 100ØA, waaronder met name de reglementering inzake ,,Open Network Provision’’. Deze reglementering omvat geharmoniseerde regels inzake
de toegang tot en interconnectie met de telecommunicatienetten en de spraaktelefoniediensten van
de telecommunicatieorganisaties. Het door de liberaliserings- en harmonisatiewetgeving geboden
rechtskader is de basis voor alle maatregelen die de
Commissie met toepassing van de mededingingsregels neemt. Zowel de liberaliseringswetgeving
(richtlijnen op grond van artikel 90Ø(Ð) als de harmonisatiewetgeving (de ONP-richtlijnen)Ø(Ñ) is erop
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gericht te waarborgen dat de in artikel 3 van het
EG-Verdrag vervatte doelstellingen van de Gemeenschap worden verwezenlijkt, met name die van
de totstandbrenging van ,,een regime waardoor
wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst’’ en ,,een interne
markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de
lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal’’.

volgen bij de toepassing van de mededingingsregels:
het streven is de marktdeelnemers behulpzaam te
zijn bij de vormgeving van hun overeenkomsten inzake toegang door de mededingingsrechtelijke
voorwaarden duidelijk te maken. De in deze bekendmaking genoemde beginselen zijn niet alleen
van toepassing op traditionele telecommunicatie via
vaste lijnen, maar ook op alle overige vormen van
telecommunicatie, met inbegrip van bijvoorbeeld satellietcommunicatie en mobiele communicatie.

3.ÙDe Commissie heeft richtsnoeren bekendgemaakt
voor de toepassing van de EG-mededingingsregels
in de telecommunicatiesectorØ(Ò). De onderhavige
bekendmaking bouwt voort op deze richtsnoeren,
die niet uitdrukkelijk betrekking hebben op aangelegenheden inzake toegang.

6.ÙDeze bekendmaking gaat uit van de door de Commissie in verscheidene zaken opgedane ervaringØ(Ó)
en van bepaalde studies die op dit gebied in opdracht van de Commissie zijn uitgevoerdØ(Ô). Aangezien deze bekendmaking is gebaseerd op de algemeen toepasselijke mededingingsregels, zullen de in
deze bekendmaking vervatte beginselen ook van
toepassing zijn op andere gebieden, zoals aangelegenheden betreffende toegang in de digitale-communicatiesectoren in het algemeen. Evenzeer zullen
diverse beginselen in het Verdrag relevant zijn voor
elke onderneming met een machtspositie, ook in
andere sectoren dan telecommunicatie.

4.ÙIn de telecommunicatiesector stelt de liberaliserings- en harmonisatiewetgeving de ondernemingen
in de Gemeenschap in staat gemakkelijker nieuwe
activiteiten te beginnen op nieuwe markten, waardoor gebruikers het voordeel kunnen genieten van
een toegenomen concurrentie. Deze voordelen mogen niet in gevaar worden gebracht door beperkende gedragingen of misbruik van de zijde van
ondernemingen; daarom zijn de mededingingsregels van de Gemeenschap essentieel voor de voltooiing van deze ontwikkeling. Nieuwe deelnemers
moeten in de beginfase het recht hebben op toegang tot de netten van reeds aanwezige telecommunicatieorganisaties, hierna ,,TO’s’’ genoemd. Verschillende autoriteiten op regionaal, nationaal en
gemeenschapsniveau spelen een rol bij de regulering
van deze sector. Voor een goede werking van het
concurrentieproces in de interne markt moet een
doeltreffende coördinatie tussen deze instanties
worden gewaarborgd.

5.ÙDeel I van deze bekendmaking beschrijft het
rechtskader en de wijze waarop de Commissie
voornemens is een onnodige verdubbeling van procedures te voorkomen en tegelijkertijd de rechten
te waarborgen die ondernemingen en gebruikers
aan de mededingingsregels ontlenen. In dit verband
zijn de inspanningen van de Commissie om een gedecentraliseerde toepassing van de mededingingsregels door nationale rechterlijke instanties en autoriteiten te bevorderen, gericht op het vinden van een
oplossing op nationaal niveau, tenzij in een bepaalde zaak sprake is van een zwaarwegend communautair belang. Ook in de telecommunicatiesector zijn de specifieke procedures in het ONP-kader
gericht op het oplossen van problemen op een gedecentraliseerd, nationaal niveau, met in bepaalde
gevallen een verdere mogelijkheid tot bemiddeling
op communautair niveau. Deel II geeft weer hoe de
Commissie de markt in deze sector afbakent. Deel
III zet de beginselen uiteen die de Commissie zal

7.ÙUitgangspunt voor deze bekendmaking waren de
vraagstukken die zich hebben voorgedaan gedurende de eerste stadia van de overgang van monopolies naar concurrerende markten. Gelet op de
convergentie van de sectoren telecommunicatie,
media en informatietechnologieØ(Õ) en de toegenomen mededinging op deze markten, zullen zich nog
andere vraagstukken voordoen. Deze kunnen wellicht aanleiding geven tot een aanpassing van de
reikwijdte van deze bekendmaking en van de
daarin vervatte beginselen aan deze nieuwe sectoren.

8.ÙDe in deze bekendmaking vervatte beginselen zullen ook van toepassing zijn op praktijken buiten de
Gemeenschap, voor zover deze gevolgen hebben
voor de mededinging binnen de Gemeenschap, voor
zover deze gevolgen hebben voor de mededinging
binnen de Gemeenschap en de handel tussen lidstaten. De Commissie moet bij de toepassing van de
mededingingsregels de verplichtingen nakomen die
voor de Gemeenschap voortvloeien uit de WTOovereenkomst inzake telecommunicatieØ(Ö). De
Commissie merkt tevens op, dat er voortdurend besprekingen over internationale verrekentarieven
plaatsvinden in het kader van de ITU. De onderhavige bekendmaking laat het standpunt van de Commissie in deze besprekingen onverlet.

9.ÙDeze bekendmaking beperkt in geen enkel opzicht
de rechten die personen of ondernemingen ontlenen aan het Gemeenschapsrecht en laat de uitlegging van de communautaire mededingingsregels
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door het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste
aanleg van de Europese Gemeenschappen onverlet.
Evenmin pretendeert de bekendmaking een alomvattende analyse te geven van alle mogelijke mededingingsproblemen in deze sector: andere problemen bestaan reeds en in de toekomst zullen zich er
naar alle waarschijnlijkheid nog meer voordoen.

10.ÙDe Commissie zal nagaan of deze bekendmaking in
het licht van de tijdens de eerste periode van een
geliberaliseerde telecommunicatie-omgeving opgedane ervaring moet worden gewijzigd of uitgebreid.

DEEL I — KADER

1.ÙMededingingsregels en sectorspecifieke regulering

11.ÙProblemen met betrekking tot toegang in de breedste zin des woords kunnen worden behandeld op
verschillende niveaus en op basis van een reeks uiteenlopende wettelijke bepalingen van zowel nationale als communautaire oorsprong. Een dienstverrichter die een toegangsprobleem ondervindt, zoals
de ongegronde weigering van een TO om (op redelijke voorwaarden) een huurlijn te leveren die de
verzoeker nodig heeft om diensten zijn klanten te
kunnen aanbieden, kan derhalve via een aantal verschillende wegen een oplossing zoeken. In het algemeen hebben klagers, ten minste in eerste instantie,
een aantal voordelen bij het zoeken van een oplossing op nationaal niveau. Hierbij hebben zij twee
keuzes: 1. de nationale procedures volgen die thans
in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht
zijn vastgesteld en geharmoniseerd zijn in het kader
van Open Network Provision (zie voetnoot 4),
en 2, een actie instellen bij een nationale rechter of
nationale mededingingsautoriteit op grond van
het nationale en/of communautaire rechtØ(ÎÍ).

12.ÙDe klachten die bij de Commissie worden ingediend in plaats van of in aanvulling op een procedure bij de nationale rechter, de nationale mededingingsautoriteit en/of de nationale regelgevende
instantie in het kader van de ONP-procedure, zullen worden behandeld naar gelang de prioriteit die
zij hebben wegens het spoedeisende karakter, de
nieuwheid of de transnationale aard van het betrokken probleem, waarbij een verdubbeling van procedures dient te worden vermeden (zie punten 23
e.v.).
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13.ÙDe Commissie onderkent dat nationale regelgevende instantiesØ(ÎÎ), hierna ,,NRI’s’’ genoemd, taken hebben en werkzaam zijn binnen rechtskaders
die verschillen van die van de Commissie zelf, wanneer deze laatste te mededingingsregels toepast.
Ten eerste zijn de NRI’s werkzaam op grond van
het nationale recht, zij het dat dit vaak afgeleid is
van Europees recht. Ten tweede kan dat recht, dat
gebaseerd is op overwegingen van telecommunicatiebeleid, doelstellingen hebben die verschillen van,
maar consistent zijn met, de doelstellingen van het
mededingingsbeleid van de Gemeenschap. De
Commissie werkt zoveel mogelijk met de NRI’s
samen, en deze instanties dienen ook onderling
samen te werken, met name bij de behandeling
van grensoverschrijdende aangelegenhedenØ(ÎÏ). Op
grond van het Gemeenschapsrecht hebben nationale
autoriteiten, waaronder regelgevende instanties en
mededingingsautoriteiten, de plicht elke gedraging
of overeenkomst af te keuren die in strijd is met het
mededingingsrecht van de Gemeenschap.

14.ÙDe communautaire mededingingsregels zijn op zich
niet toereikend om alle uiteenlopende problemen in
de telecommunicatiesector op te lossen. NRI’s hebben derhalve een aanzienlijk groter bereik en een
belangrijke en verstrekkende rol bij de regulering
van deze sector. Tevens dient te worden opgemerkt
dat de NRI’s ingevolge het Gemeenschapsrecht onafhankelijk moeten zijnØ(ÎÐ).

15.ÙHet verdient ook vermelding dat de ONP-richtlijnen aan dominerende telecommunicatie-exploitanten bepaalde verplichtingen met betrekking tot
doorzichtigheid en non-discriminatie opleggen die
verder gaan dan de uit artikel 86 van het EG-Verdrag voortvloeiende verplichtingen. De ONP-richtlijnen bevatten bepalingen met betrekking tot doorzichtigheid, de verplichting tot levering en de prijsstelling. De NRI’s zien toe op de naleving van deze
verplichtingen en beschikken over de rechtsbevoegdheid om maatregelen te nemen in het belang
van een daadwerkelijke mededingingØ(ÎÑ).

16.ÙDeze bekendmaking is wat artikel 86 betreft in het
belang van de eenvoud overwegend opgesteld met
het uitgangspunt dat er slechts ~~n telecommunicatie-exploitant is, die een machtspositie inneemt. Dit
zal niet noodzakelijkerwijs in alle lidstaten het geval zijn: zo zullen geleidelijk nieuwe telecommunicatienetten met een steeds grotere dekking worden
ontwikkeld. Bedacht moet worden dat deze alternatieve telecommunicatienetten op den duur mogelijk groot en uitgebreid genoeg zullen zijn om gedeeltelijk of zelfs volledig substitueerbaar te zijn
met de bestaande nationale netten. De aanwezigheid en de marktpositie van concurrerende exploitanten zullen relevant zijn voor de vraag of er
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sprake is van een machtspositie van ~~n onderneming of van meerdere ondernemingen gezamenlijk.
Dit moet in gedachten worden gehouden bij het lezen van de uiteenzettingen in deze bekendmaking
over het bestaan van een machtspositie.

17.ÙAangezien de Commissie verantwoordelijk is voor
het mededingingsbeleid van de Gemeenschap, moet
zij het algemeen belang van de Gemeenschap dienen. De administratieve middelen waarover de
Commissie beschikt om haar taak uit te voeren, zijn
noodzakelijkerwijze beperkt en kunnen niet worden ingezet voor alle zaken die onder haar aandacht worden gebracht. De Commissie is daarom in
het algemeen verplicht alle organisatorische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak, en met name om prioriteiten
te stellenØ(ÎÒ).
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regelsØ(ÏÎ). Wanneer de handelingen van de nationale autoriteiten deze rechten ondermijnen, kan de
betrokken lidstaat zelf gehouden zijn tot betaling
van schadevergoeding aan de door deze handelingen benadeelde partijenØ(ÏÏ). Bovendien hebben de
NRI’s krachtens de ONP-richtlijnen de rechtsbevoegdheid om maatregelen te nemen ter handhaving van de daadwerkelijke mededingingØ(ÏÐ).

20.ÙOvereenkomsten inzake toegang regelen in beginsel
de verrichting van bepaalde diensten tussen onafhankelijke ondernemingen en resulteren niet in de
instelling van een autonome, van de partijen gescheiden entiteit. Deze overeenkomsten vallen derhalve doorgaans buiten het toepassingsgebied van
de concentratieverordeningØ(ÏÑ).

18.ÙDe Commissie heeft daarom aangegeven dat zij
voornemens is zich bij het gebruik van haar besluitvormingsbevoegdheid te concentreren op aanmeldingen, klachten en ambtshalve ingeleide procedures die een bijzondere politieke, economische of juridische betekenis hebben voor de GemeenschapØ(ÎÓ). Indien hiervan in een bepaalde zaak geen
sprake is, worden aanmeldingen meestal niet afgehandeld door middel van een formele beschikking,
maar met een administratieve brief (onder voorbehoud van instemming van de partijen), en dienen de
betreffende klachten in de regel te worden behandeld door nationale rechterlijke instanties of andere
relevante autoriteiten. In dit verband dient te worden vermeld dat de mededingingsregels rechtstreekse werking hebbenØ(ÎÔ), zodat het mededingingsrecht van de Gemeenschap afdwingbaar is bij
de nationale rechter. Dat andere wetgeving van de
Gemeenschap in acht worden genomen, doet niets
af aan de verplichting om ook de mededingingsregels van de Gemeenschap na te levenØ(ÎÕ).

21.ÙOp grond van Verordening nr. 17Ø(ÏÒ) kan een met
overeenkomsten inzake toegang verband houdende
aangelegenheid onder de aandacht van de Commissie komen naar aanleiding van een aanmelding van
een overeenkomst door een of meer partijenØ(ÏÓ),
door middel van een klacht tegen een restrictieve
toegangsovereenkomst of tegen de wijze waarop
een onderneming met een machtspositie verleent of
weigertØ(ÏÔ), door een ambtshalve door de Commissie ingeleide procedure ten aanzien van een dergelijke toestemming of weigering, dan wel naar aanleiding van een onderzoek van bedrijfstakkenØ(ÏÕ).
Bovendien kan een klaagster de Commissie verzoeken voorlopige maatregelen te nemen wanneer er
sprake is van een dringend gevaar van ernstige en
onherstelbare schade voor de klaagster of voor het
openbaar belangØ(ÏÖ). Hierbij moet evenwel worden
aangetekend dat in gevallen met een zeer spoedeisend karakter een procedure voor de nationale
rechter doorgaans sneller resulteert in een bevel tot
beñindiging van de inbreuk dan een procedure bij
de CommissieØ(ÐÍ).

19.ÙAndere nationale autoriteiten, met name NRI’s die
werkzaam zijn binnen het ONP-kader, zijn bevoegd te oordelen over bepaalde overeenkomsten
inzake toegang (die bij deze autoriteiten moeten
worden aangemeld). Dat een overeenkomst bij een
NRI is aangemeld, betekent echter niet dat deze
niet meer bij de Commissie behoeft te worden aangemeld. De NRI’s moeten ervoor zorg dragen, dat
hun maatregelen verenigbaar zijn met het mededingingsrecht van de GemeenschapØ(ÎÖ), zodat zij zich
dienen te onthouden van maatregelen die de daadwerkelijke bescherming van communautaire rechten
uit hoofde van de mededingingsregels ondermijnenØ(ÏÍ). Zij mogen derhalve geen overeenkomsten
goedkeuren die in strijd zijn met de mededingings-

22.ÙOp een aantal gebieden zijn overeenkomsten onderworpen aan zowel de mededingingsregels als
nationale of Europese sectorspecifieke maatregelen,
met name die op interne-marktgebied. In de telecommunicatiesector wordt met de ONP-richtlijnen
beoogd een wettelijke regeling voor toegangsovereenkomsten tot stand te brengen. Gelet op de gedetailleerde aard van de ONP-regels en het feit dat
deze verder kunnen gaan dan de vereisten van artikel 86, dienen ondernemingen in de telecommunicatiesector zich ervan bewust te zijn dat de inachtneming van de communautaire mededingingsregels
hen niet ontslaat van hun verplichtingen in ONPverband, en vice versa.
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2.ÙBehandeling van toegangsovereenkomsten door
de Commissie (ÐÎ)

23.ÙOvereenkomsten inzake toegang als geheel zijn van
groot belang, en het is daarom passend dat de
Commissie het communautaire rechtskader, waarbinnen deze overeenkomsten dienen te worden gesloten, zo duidelijk mogelijk uiteenzet. Toegangsovereenkomsten met beperkende bepalingen kunnen aspecten hebben die onder artikel 85 vallen.
Overeenkomsten waarbij ondernemingen met een
machtspositie of monopoliepositie betrokken zijn,
hebben aspecten die raken aan artikel 86. De bezwaren die voortvloeien uit de machtspositie van
een of meer partijen zullen in het kader van de betrokken overeenkomst vaak van groter belang zijn
dan de bezwaren in het licht van artikel 85.
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meld dat procedures voor de nationale rechter aanzienlijke voordelen kunnen bieden voor personen
en ondernemingenØ(ÐÐ):

—Ùnationale rechterlijke instanties kunnen een vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op
de mededingingsregels in behandeling nemen en
toewijzen;

—Ùnationale rechterlijke instanties kunnen doorgaans sneller voorlopige maatregelen nemen en
de beñindiging van de inbreuk gelasten dan de
Commissie;

—Ùbij een nationale rechterlijke instantie is het mogelijk een vordering op grond van het Gemeenschapsrecht te combineren met een vordering op
grond van het nationale recht;

Aanmeldingen

24.ÙBij de toepassing van de mededingingsregels zal de
Commissie voortbouwen op de ONP-richtlijnen,
die een wettelijk kader bieden voor het optreden
van NRI’s op nationaal niveau. Indien overeenkomsten onder artikel 85, lid 1, vallen, moeten zij
bij de Commissie worden aangemeld om voor een
vrijstelling op grond van artikel 85, lid 3, in aanmerking te kunnen komen. Wat aanmeldingen van
overeenkomsten betreft, is de Commissie voornemens ten aanzien van ~~n of een aantal aanmeldingen, na deze naar behoren te hebben bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, een formele beschikking te geven in
overeenstemming met de hierna uiteengezette beginselen. Zodra de rechtsbeginselen duidelijk zijn
vastgesteld, is de Commissie voornemens andere
aanmeldingen die betrekking hebben op dezelfde
aangelegenheden, af te handelen door middel van
een administratieve brief.

—Ùeen nationale rechterlijke instantie kan bepalen
dat de door de succesvolle eiser voor het geding
gemaakte kosten moeten worden vergoed.

Bovendien kunnen de specifieke nationale wettelijke beginselen die zijn geharmoniseerd door de
ONP-richtlijnen rechtsmiddelen bieden op nationaal niveau en, indien noodzakelijk, op communautair niveau.

3.1.ÙGebruik van de nationale en ONP-procedures

26.ÙZoals reeds opgemerktØ(ÐÑ), zal de Commissie rekening houden met het communautaire belang van
elke zaak die onder haar aandacht wordt gebracht.
Bij de beoordeling van dat belang onderzoekt de
Commissie:

3. Klachten

25.ÙNatuurlijke of rechtspersonen die hierbij een redelijk belang hebben, kunnen onder bepaalde omstandigheden een klacht bij de Commissie indienen en
de Commissie verzoeken bij beschikking een einde
te maken aan een inbreuk op artikel 85 of artikel
86 van het Verdrag. Bovendien kan een klaagster
de Commissie om voorlopige maatregelen verzoeken wanneer er zich een dringend gevaar van ernstige en onherstelbare schade voordoetØ(ÐÏ). Voorts
zijn er andere opties die net zo efficiñnt of zelfs
efficiñnter zijn, zoals een rechtsgeding voor een nationale rechter. In dit verband dient te worden ver-

,,.Ø.Ø. het belang van de gestelde inbreuk voor de
werking van de gemeenschappelijke markt, de
waarschijnlijkheid dat zij het bestaan ervan kan
aantonen en de reikwijde van de onderzoeksmaatregelen die nodig zijn om onder optimale voorwaarden haar toezicht op de eerbiediging van de
artikelen 85 en 86 uit te oefenen .Ø.Ø.’’Ø(ÐÒ).

Een ander essentieel element in deze evaluatie is de
mate waarin een nationale rechter in staat is een
effectieve oplossing te bieden voor een inbreuk op
artikel 85 of 86. Dit kan moeilijk zijn in gevallen
waaraan extraterritoriale aspecten zijn verbonden.
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27.ÙArtikel 85, lid 1, en artikel 86 van het Verdrag hebben rechtstreekse gevolgen in betrekkingen tussen
particulieren, welke door de nationale rechter moeten worden beschermdØ(ÐÓ). Met betrekking tot procedures bij de NRI bepaalt de ONP-interconnectierichtlijn dat deze instantie bevoegd is om op te treden en te gelasten dat wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot zowel het bestaan als de
inhoud van overeenkomsten inzake toegang. De
NRI moet hierbij rekening houden met ,,de noodzaak de totstandkoming van een concurrerende
markt te bevorderen’’ en kan een of meer partijen
voorwaarden opleggen, onder meer ,,om te zorgen
voor daadwerkelijke mededinging’’Ø(ÐÔ).

aandacht van die instantie wordt gebracht. Deze
oplossing kan de vorm hebben van een definitieve
voorziening in de zaak of van een andere voorziening waarmee de rechten van de klaagster worden
gewaarborgd. Indien een dergelijke oplossing niet
wordt bereikt, worden de rechten van de partijen
prima facie niet werkelijk beschermd en zou de
Commissie in beginsel, op verzoek van de klaagster, een onderzoek van de zaak beginnen volgens
haar normale procedures, na overleg en in samenwerking met de betrokken autoriteit. De Commissie
zal in het algemeen een dergelijk onderzoek niet
beginnen wanneer er al een ONP-bemiddelingsprocedure gaande is.

28.ÙDe Commissie kan ook een geschil voorgelegd krijgen uit hoofde van de mededingingsregels of in het
kader van een ONP-bemiddelingsprocedure. Meervoudige procedures kunnen leiden tot een onnodige
verdubbeling van onderzoeksinspanningen door de
Commissie en de nationale autoriteiten. Wanneer
klachten bij de Commissie worden ingediend op
grond van artikel 3 van Verordening nr. 17, terwijl
verwante procedures aanhangig zijn bij een relevante nationale of Europese autoriteit of rechter,
zal het Directoraat-generaal Mededinging doorgaans aanvankelijk geen onderzoek verrichten naar
het bestaan van een inbreuk op de artikelen 85 en
86 van het Verdrag. Dit hangt evenwel af van de
volgende punten.

31.ÙVoorts moet de Commissie altijd elke zaak op haar
merites beoordelen, en zij zal optreden wanneer zij
van mening is dat een zwaarwegend gemeenschappelijk belang wordt geschaad of de mededinging in
een aantal lidstaten feitelijk of potentieel wordt benadeeld.

3.2. Het waarborgen van de rechten van
klagers

29.ÙOndernemingen hebben het recht op een daadwerkelijke bescherming van de rechten die zij aan het
Gemeenschapsrecht ontlenenØ(ÐÕ). Deze rechten
zouden worden ondermijnd indien nationale procedures zouden kunnen leiden tot een buitensporige
vertraging in het optreden van de Commissie, zonder dat op nationaal niveau een bevredigende oplossing voor het problemen wordt bereikt. In de telecommunicatiesector zijn de innovatiecycli relatief
kort, en een aanzienlijke vertraging in de oplossing
van een geschil inzake toegang zou in de praktijk
kunnen neerkomen op een weigering van toegang,
waarmee zou worden vooruitgelopen op de eigenlijke behandeling van de zaak.

30.ÙDe Commissie stelt zich daarom op het standpunt
dat een geschil inzake toegang bij een NRI moet
worden opgelost binnen een redelijke termijn, die
doorgaans niet langer zou mogen bedragen dan zes
maanden nadat de zaak voor het eerst onder de

3.3.ÙVoorlopige maatregelen

32.ÙBij verzoeken om voorlopige maatregelen is het bestaan van nationale procedures van belang voor de
vraag of er gevaar is voor ernstige en onherstelbare
schade. Deze procedures zouden prima facie het
gevaar voor dergelijke schade wegnemen, en het
zou daarom niet passend zijn voor de Commissie
om voorlopige maatregelen te nemen, wanneer niet
vaststaat dat het gevaar blijft bestaan.

33.ÙDe beschikbaarheid van en de criteria voor een
voorlopige oplossing zijn belangrijke factoren
welke de Commissie in aanmerking moet nemen bij
haar prima facie beoordeling. Indien dergelijke
voorlopige oplossingen niet voorhanden zijn, of
waarschijnlijk niet toereikend zijn om de rechten te
beschermen die het Gemeenschapsrecht de klaagster biedt, kan de Commissie concluderen dat de
nationale procedures het gevaar van schade niet
wegnemen en zou zij daarom een onderzoek van
de zaak kunnen beginnen.

4. Ambtshalve ingesteld onderzoek en sectoronderzoek

34.ÙIndien dit nodig lijkt, kan de Commissie op eigen
initiatief een onderzoek instellen. Ook kan zij een
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sectoronderzoek instellen, afhankelijk van overleg
met het raadgevend comit~ van mededingingsautoriteiten van de betrokken lidstaat.
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b) de inbreuk op artikel 85 zeer ernstig is.

De Commissie heeft onlangs richtsnoeren bekendgemaakt over de wijze waarop de geldboeten zullen
worden berekendØ(ÑÑ).
5. Geldboeten

35.ÙDe Commissie kan geldboeten opleggen van maximaal 10Ø% van de wereldwijde jaaromzet van ondernemingen die opzettelijk of uit onachtzaamheid
inbreuk maken op artikel 85, lid 1, of artikel 86Ø(ÐÖ).
Indien overeenkomsten in overeenstemming met
Verordening nr. 17 zijn aangemeld met het oog op
een vrijstelling krachtens artikel 85, lid 3, kan de
Commissie gedurende de periode na de aanmelding
geen geldboeten opleggen voor de activiteiten die
in aanmelding zijn beschrevenØ(ÑÍ). De Commissie
kan echter de immuniteit tegen geldboeten opheffen door de ondernemingen mede te delen dat zij
na een voorlopig onderzoek tot de conclusie is gekomen dat artikel 85, lid 1, van het Verdrag van
toepassing is en dat toepassing van artikel 85, lid 3,
niet gerechtvaardigd isØ(ÑÎ).

36.ÙDe ONP-interconnectierichtlijn heeft twee specifieke bepalingen die relevant zijn voor geldboeten
op grond van de mededingingsregels. Ten eerste
bepaald de richtlijn dat interconnectieovereenkomsten moeten worden aangemeld bij de NRI en ter
inzage beschikbaar moeten zijn voor derden, met
uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de commerciñle strategie van de partijenØ(ÑÏ).
Ten tweede bepaalt de richtlijn dat de NRI een
aantal bevoegdheden dient te hebben die zij kan
gebruiken om de interconnectieovereenkomsten te
beõnvloeden of te wijzigenØ(ÑÐ). Deze bepalingen
zorgen ervoor dat voldoende bekendheid wordt gegeven aan de overeenkomsten en dat de NRI de
gelegenheid heeft, waar passend, maatregelen te
nemen met het oog op de handhaving van een
daadwerkelijke mededinging op de markt.

37.ÙWanneer een overeenkomst is aangemeld bij een
NRI, maar niet bij de Commissie, vindt de Commissie het in het algemeen niet juist om als beleid
een geldboete op te leggen voor de overeenkomst,
zelfs indien deze uiteindelijk voorwaarden blijkt te
bevatten die strijdig zijn met artikel 85. Een boete
kan in bepaalde gevallen evenwel passend zijn, bijvoorbeeld wanneer:

a)Ùde overeenkomst bepalingen blijkt te bevatten
die strijdig zijn met artikel 86, en/of

38.ÙEen aanmelding bij de NRI komt niet in de plaats
van een aanmelding bij de Commissie en doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid van belanghebbende
derden om een klacht bij de Commissie in te dienen, noch aan de mogelijkheid van de Commissie
om ambtshalve een onderzoek in te stellen naar
overeenkomsten inzake toegang. Evenmin beperkt
deze procedure het recht van een partij om voor
een nationale rechter vergoeding te vorderen van
schade die is ontstaan door mededingingsbeperkende overeenkomstenØ(ÑÒ).

DEEL II — RELEVANTE MARKTEN

39.ÙBij het onderzoek van zaken binnen het in deel I
uiteengezette kader zal de Commissie zich bij het
afbakenen van de relevante markten in deze sector
baseren op de benadering die uiteengezet is in de
Bekendmaking van de Commissie inzake de betaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededelingsrechtØ(ÑÓ).

40.ÙBedrijven zijn onderworpen aan drie belangrijke
bronnen van mededingingsbeperkingen: substitueerbaarheid aan de vraagzijde, substitueerbaarheid aan
de aanbodzijde, en potentiñle mededinging. Hiervan heeft de eerstgenoemde factor de meest directe
en effectieve disciplinerende uitwerking op de aanbieders van een gegeven product of dienst. De substitueerbaarheid aan de vraagzijde is daarom het
belangrijkste instrument bij de bepaling van de relevante productmarkt waarop beperkingen van de
mededinging in de zin van artikel 85, lid 1, en artikel 86 kunnen worden vastgesteld.

41.ÙDe substitueerbaarheid aan de vraagzijde kan in
omstandigheden worden gebruikt als aanvullend
hulpmiddel voor ter bepaling van de relevante
markten. In de praktijk kan deze niet duidelijk
worden onderscheiden van potentiele mededinging.
Substitueerbaarheid aan de aanbodzijde en potentiele mededinging worden gebruikt om vast te stellen of een onderneming een machtspositie heeft,
dan wel of de beperking van de mededinging aanmerkelijk is in de zin van artikel 85, en of de mededinging wordt uitgeschakeld.
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42.ÙVoor de beoordeling van een relevante markt is het
noodzakelijk de ontwikkelingen op de markt op
korte termijn te bezien.

In de navolgende punten worden enige beginselen
uiteengezet die met name relevant zijn voor de telecommunicatiesector.

1. Relevante productmarkt

43.ÙOnderdeel 6 van formulier A/B definieert de relevante productmarkt als volgt:

,,Een relevante productmarkt omvat alle producten
en/of diensten die op grond van hun kenmerken,
hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd door de consument als onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd.’’.

44.ÙDe liberalisering van de telecommunicatiesector zal
leiden tot het ontstaan van een tweede type markt:
de markt van toegang tot de faciliteiten die momenteel noodzakelijk zijn om deze geliberaliseerde
diensten te verrichten. Interconnectie met het openbaar geschakelde telecommunicatienet is een typisch voorbeeld van deze toegang. Zonder interconnectie zou het commercieel voor derden niet
mogelijk zijn om bijvoorbeeld uitgebreide spraaktelefoniediensten te leveren.

45.ÙHet is derhalve duidelijk dat in de telecommunicatiesector ten minste twee typen relevante markten in
aanmerking moeten worden genomen: de diensten
die aan eindgebruikers worden geleverd, en de toegang tot de faciliteiten die noodzakelijk zijn om die
diensten aan eindgebruikers te leveren (informatie,
fysiek net, enzovoorts). In elk specifiek geval zal
het noodzakelijk zijn de relevante toegangs- en
dienstenmarkten te bepalen, zoals respectievelijk interconnectie met het openbare telecommunicatienet
en het verrichten van openbare spraaktelefoniediensten.

46.ÙWaar passend, zal de Commissie oordelen of er
sprake is van een relevante markt door na te gaan
of de collectieve winsten zouden stijgen indien alle
aanbieders van de betrokken diensten hun prijzen
met 5 tot 10Ø% zouden verhogen. Indien dit het geval is, is de betrokken markt een afzonderlijke relevante productmarkt.

47.ÙDe Commissie is van mening dat de beginselen van
mededingingsrecht die van toepassing zijn op deze
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markten ongewijzigd blijven, ongeacht de specifieke betrokken markt. Gelet op de snelheid van de
technologische ontwikkelingen in deze sector, zou
het gevaar bestaan dat elke poging om in deze bekendmaking specifieke productmarkten te bepalen,
spoedig onjuist of achterhaald zijn. De specifieke
productmarkten kunnen het beste naar aanleiding
van een uitvoerig onderzoek van elk afzonderlijk
geval worden gedefinieerd, bijvoorbeeld wanneer
vastgesteld moet worden of de broninstallatie en de
bestemmingsinstallatie van telefoongesprekken tot
dezelfde markt behoren.

1.1. D i e n s t e n m a r k t

48.ÙDeze kan algemeen worden gedefineerd als de levering van enige telecommunicatiedienst aan een
gebruiker. Verschillende telecommunicatiediensten
worden substitueerbaar geacht als deze voor de
eindgebruiker in voldoende mate onderling inwisselbaar zijn, hetgeen betekent dat daadwerkelijke
mededinging kan plaatsvinden tussen de verschillende aanbieders van deze diensten.

1.2. Toegang tot faciliteiten

49.ÙEen aanbieder van diensten aan eindgebruikers
heeft vaak toegang nodig tot een of meer stroomopwaartse of stroomafwaartse faciliteiten (faciliteiten in een eerder of later stadium van de bedrijfskolom). Om bijvoorbeeld de dienst fysiek aan de
eindgebruikers te kunnen leveren, is toegang nodig
tot de aansluitpunten van het telecommunicatienet
waarop deze eindgebruikers zijn aangesloten. Deze
toegang kan fysiek tot stand worden gebracht via
specifieke of gedeelde plaatselijke infrastructuur,
welke door de aanbieder zelf is aangelegd of is gehuurd van een plaatselijke aanbieder van infrastructuur. Ook kan toegang worden verkregen van een
dienstverrichter die deze eindgebruikers reeds als
abonnee heeft, of via een aanbieder van interconnectie die rechtstreeks of indirect toegang heeft tot
de relevante aansluitpunten.

50.ÙNaast de fysieke aansluiting heeft een dienstverrichter mogelijk toegang tot andere faciliteiten nodig om zijn diensten te verkopen aan eindgebruikers: zo moet een dienstverrichter in staat zijn om
eindgebruikers bewust te maken van het bestaan
van zijn diensten. Waar ~~n organisatie een machtspositie heeft voor het verrichten van diensten als
bijvoorbeeld nummerinlichtingen, doen zich dezelfde problemen voor als bij de fysieke toegang.
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51.ÙIn vele gevallen zal de Commissie te maken krijgen
met aangelegenheden betreffende fysieke toegang,
wanneer toegang tot de netfaciliteiten van de telecommunicatieorganisatie met een machtspositie
noodzakelijk isØ(ÑÔ).
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dere rechten die concurrerende lokale aanbieders
van toegang bezittenØ(ÑÕ).

DEEL III — BEGINSELEN

52.ÙSommige gevestigde telecommunicatieexploitanten
zouden in de verleiding kunnen komen om zich te
verzetten tegen het verschaffen van toegang aan
derde dienstverrichters of andere netexploitanten,
met name op gebieden waar de beoogde dienst zal
concurreren met een dienst die de telecommunicatieorganisatie reeds zelf aanbiedt. Deze weerstand
zal zich vaak uiten als terughoudendheid of een
ongegronde vertraging bij de verlening van toegang, of toegang wordt wel toegestaan, maar op
ongunstige voorwaarden. Het is de rol van de mededingingsregels ervoor te zorgen dat deze toekomstige toegangsmarkten de kans krijgen zich te
ontwikkelen, en dat reeds aanwezige TO’s hun
zeggenschap over de toegang niet kunnen gebruiken om de ontwikkelingen op de dienstenmarkten
in de kiem te smoren.

53.ÙBeklemtoond moet worden dat liberalisering in de
telecommunicatie naar verwachting zal leiden tot
de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve netten die
uiteindelijk gevolgen zullen hebben voor het definiñren van de toegangsmarkt waarbij de gevestigde
TO’s betrokken is.

56.ÙDe Commissie zal in de bij haar aanhangige zaken
de volgende beginselen toepassen.

57.ÙDe Commissie heeft vastgesteld dat:
,,de artikelen 85 en 86 .Ø.Ø.Ø positief en afdwingbaar
recht [vormen] binnen de gehele Gemeenschap.
Strijdigheid met andere gemeenschapsregels dient
niet voor te komen aangezien het Gemeenschapsrecht een coherent regelgevend kader vormt .Ø.Ø.
Het is .Ø.Ø. duidelijk dat gemeenschapsregels die in
de telecommunicatiesector worden aangenomen zodanig moeten worden uitgelegd dat zij verenigbaar
zijn met de mededingingsregels ten einde een optimale uitvoering van alle aspecten van het gemeenschapstelecommunicatiebeleid te verzekeren. Dit is
onder meer van toepassing op de verhouding tussen
mededingingsregels die betrekking hebben op de
ondernemingen en de ONP-regels’’Ø(ÑÖ).

,,De relevante geografische markt is het gebied
waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol
spelen in de vraag naar het aanbod van goederen of
diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden
voldoende homogeen zijn en dat van aangrensende
gebieden kan worden onderscheiden doordat daar
duidelijk
afwijkende
concurrentievoorwaarden
heersen.’’.

58.ÙDe mededingingsregels blijven derhalve gelden in
omstandigheden waarin andere verdragsbepalingen
of afgeleide wetgeving van toepassing is. Ten aanzien van overeenkomsten inzake toegang zijn de
bepalingen betreffende de interne markt en de mededingingsbepalingen van het Gemeenschapsrecht
belangrijk en wederzijds versterkend voor een
goede werking van de sector. Bij een beoordeling in
het licht van de mededingingsregels zal de Commissie er derhalve naar streven zoveel mogelijk
voort te bouwen op de beginselen die zijn vervat in
de geharmoniseerde wetgeving. Ook dient te worden bedacht dat een aantal van de in hieronder uiteengezette beginselen van mededingingsrecht ook
vervat zijn in de specifieke regels van het ONP-kader. Een correcte toepassing van deze regels zal in
veel gevallen toepassing van de mededingingsregels
overbodig maken.

55.ÙTen aanzien van het aanbieden van telecommunicatiediensten en de toegangsmarkten is de relevante
geografische markt het gebied waarin de objectieve
mededingingsvoorwaarden voor dienstverrichters
vergelijkbaar zijn en concurrenten in staat zijn hun
diensten aan te bieden. Hierbij moet in het bijzonder worden nagegaan of deze dienstverrichters over
de mogelijkheid beschikken op vergelijkbare en
economisch rendabele voorwaarden overal in dit
gebied de eindgebruiker te bereiken. Met name relevant is de geldende wetgeving, zoals de licentievoorwaarden en de eventuele uitsluitende of bijzon-

59.ÙIn de telecommunicatiesector moet ook aandacht
worden besteed aan de kosten van de universele
dienstverlening. Artikel 90, lid 2, van het Verdrag
kan een uitzondering op de beginselen van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag rechtvaardigen. De
nadere bijzonderheden van de verplichting met betrekking tot de universele dienstverlening zijn een
kwestie van reglementering. Het toepassingsgebied
van artikel 90, lid 2, is verduidelijkt in de richtlijnen
op basis van artikel 90 in de telecommunicatiesector, en de Commissie zal de mededingingsregels in
deze context toepassen.

2. Relevante geografische markt

54.ÙDe relevante geografische markt wordt op formulier A/B gedefinieerd als volgt:
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60.ÙDe artikelen 85 en 86 van het Verdrag zijn op normale wijze van toepassing op overeenkomsten of
gedragingen die door een nationale autoriteitØ(ÒÍ)
zijn vastgesteld of goedgekeurd, ook wanneer deze
autoriteit op verzoek van een of meer betrokken
partijen heeft bepaald dat in een overeenkomst bepaalde voorwaarden dienen te worden opgenomen.

61.ÙIndien een NRI evenwel voorwaarden verlangt die
in strijd zijn met de mededingingsregels, zouden de
betrokken ondernemingen in de praktijk niet worden beboet, hoewel de lidstaat zelf inbreuk zou maken op de artikelen 3, onder g), en 5 van het VerdragØ(ÒÎ) en daarop voor de Commissie kan worden
aangesproken krachtens artikel 169 van het Verdrag. Evenzeer zou een lidstaat inbreuk maken op
artikel 90, lid 1, indien een NRI een onderneming
met bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van
artikel 90 of een staatsonderneming toestemming of
opdracht zou geven om te handelen op een wijze
die neerkomt op misbruik van een machtspositie.
De Commissie kan dan bij beschikking de beñindiging van deze inbreuk gelastenØ(ÒÏ).

62.ÙDe NRI’s kunnen strikte normen opleggen met betrekking tot de doorzichtigheid, de leveringsverplichting en de prijsstelling op de markt, met name
wanneer dit noodzakelijk is in de eerste stadia van
de liberalisering. Waar passend, zal wetgeving als
het ONP-kader worden gebruikt als hulpmiddel bij
de uitlegging van de mededingingsregelsØ(ÒÐ). Gelet
op de plicht die op de NRI’s rust om ervoor te zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk is, is
de toepassing van de mededingingsregels evenzeer
nodig voor een correcte interpretatie van de ONPbeginselen. Opgemerkt moet worden dat veel van
de navolgende aangelegenheden ook onder de
richtlijnen vallen inzake volledige mededinging en
die inzake de ONP en licentie- en gegevensbescherming en dat met een effectieve toepassing van
deze regelingen veel van de onderstaande problemen kunnen worden voorkomen.

1. Machtsposities (artikel 86)

63.ÙIndien een onderneming diensten wil aanbieden op
de markt voor telecommunicatiediensten, kan zij
toegang tot diverse faciliteiten nodig hebben. Zo is
voor het aanbieden van telecommunicatiediensten
interconnectie met het openbaar geschakelde telecommunicatienet doorgaans noodzakelijk. De toegang tot dit net zal vrijwel altijd in handen zijn in
een TO met een machtspositie. Wat overeen-
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komsten inzake toegang betreft, zal de machtspositie die de controle over de toegang biedt de meest
relevante factor zijn voor de beoordeling van de
Commissie.

64.ÙOf een onderneming al dan niet een machtspositie
heeft, hangt niet alleen af van de rechten die aan
deze onderneming zijn verleend. Het louter beñindigen van wettelijke monopolies maakt nog geen
einde aan de machtspositie. Los van de liberaliseringsrichtlijnen zal de ontwikkeling van daadwerkelijke concurrentie door alternatieve aanbieders van
netten met voldoende capaciteit en geografisch bereik nog tijd vergen.

65.ÙHet arrest van het Hof in de zaak Tetra Pak zal
waarschijnlijk ook in de telecommunicatiesector
van belang blijken. In dat arrest oordeelde het Hof
dat Tetra Pak, gelet op de zeer nauwe banden tussen de gedomineerde en de niet-gedomineerde
marktØ(ÒÑ) en het zeer grote marktaandel op de gedomineerde markt,

,,in een positie [verkeerde] die kan worden gelijk
gesteld met een machtspositie op deze markten gezamenlijk’’

De zaak Tetra Pak had betrekking op nauw met
elkaar in verband staande horizontale markten,
maar de analyse is evenzeer van toepassing op
nauw met elkaar verbonden verticale markten,
waarvan in de telecommunicatiesector vaak sprake
zal zijn. In de telecommunicatiesector heeft een exploitant vaak een zeer sterke positie op de infrastructuurmarkten
en
stroomafwaartse-markten
daarvan. De kosten van infrastructuur zijn doorgaans ook veruit de omvangrijkste kosten van de
stroomafwaartse activiteiten. Voorts zullen exploitanten dikwijls dezelfde concurrenten hebben op
zowel de infrastructuur- als de stroomafwaartse
markten.

66.ÙEr is derhalve een aantal situaties denkbaar waarin
de markten nauw met elkaar verbonden zijn en er
een exploitant is die een zeer sterke machtspositie
heeft op ten minste een van deze markten.

67.ÙIndien deze omstandigheden zich voordoen, is het
mogelijk dat de Commissie tot de conclusie komt
dat deze exploitant in een positie verkeert die kan
worden gelijkgesteld met een machtspositie op deze
markten gezamenlijk.
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68.ÙIn de telecommunicatiesector zal het begrip ,,essentiñle faciliteiten’’ in veel gevallen relevant zijn voor
het bepalen van de taken van telecommunicatieorganisaties met een machtspositie. Met ,,essentiñle
faciliteit’’ wordt bedoeld een faciliteit of infrastructuur die essentieel is voor het bereiken van klanten
en/of voor de mogelijkheid van concurrenten om
hun bedrijf te voeren, en die niet kan worden vervangen door enig redelijk alternatieØ(ÒÒ).

69.ÙEen onderneming die de toegang tot een essentiñle
faciliteit in handen heeft, geniet een machtspositie
in de zin van artikel 86. Een onderneming kan
evenwel ook een machtspositie hebben in de zin
van artikel 86 zonder over een essentiñle faciliteit te
beschikken.
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kers. Traditioneel verlangde een exploitant die tevens dienstverrichter is geen vergoeding voor toegang van zijn bedrijfsonderdelen die in een later
stadium van de bedrijfskolom actief zijn, zodat het
moeilijk was de aan de faciliteit toe te rekenen omzet te berekenen. Wanneer een organisatie zowel
toegang als diensten biedt, moeten de omzetten
voor beide markten zoveel mogelijk worden gescheiden, voordat deze kunnen dienen als basis
voor de berekening van het marktaandeel dat de
organisatie op elk der betrokken markten heeft. Artikel 8, lid 2, van de interconnectierichtlijn gaat op
dit probleem in en stelt gescheiden boekhoudingen
verplicht voor ,,enerzijds hun met interconnectie
verband houdende activiteiten — waaronder zowel
intern verrichte als voor anderen verrichte interconnectiediensten vallen — en anderzijds hun andere
activiteiten’’. De voorgestelde Aanbeveling van de
Commissie inzake gescheiden boekhoudingen in
verband met interconnectie zal in dit verband ook
van nut zijn.

1.1. D i e n s t e n m a r k t

70.ÙEen van de factoren voor het meten van marktmacht van een onderneming is de omzet die aan die
onderneming kan worden toegeschreven, uitgedrukt in een percentage van de totale omzet op de
markt voor onderling substitueerbare diensten in
het relevante geografische gebied. Met betrekking
tot de dienstenmarkt zal de Commissie onder meer
de omzet beoordelen die wordt behaald met de verkoop van onderling substitueerbare diensten, met
uitzondering van de verkoop of het intern gebruik
van interconnectiediensten en van lokale infrastructuurØ(ÒÓ). Hierbij houdt zij rekening met de mededingingsvoorwaarden en de structuur van vraag en
aanbod op de markt.

1.2. Toegang tot faciliteiten

71.ÙHet in punt 45 genoemde begrip ,,toegang’’ kan
verband houden met een uiteenlopende reeks situaties, waaronder de beschikbaarheid van huurlijnen
waarmee een dienstverrichter zijn eigen net kan
bouwen, en interconnectie in enge zin, dat wil zeggen tussen twee (bijvoorbeeld mobiele en vaste) telecommunicatienetten. Ten aanzien van toegang is
het waarschijnlijk dat de gevestigde exploitanten
nog enige tijd na de juridische liberalisering een
machtspositie zullen behouden. De gevestigde exploitant die de faciliteiten beheerst, is vaak tevens
de grootste aanbieder van diensten, die in het verleden geen onderscheid behoefde te maken tussen de
overbrenging van telecommunicatiediensten en het
zelf aanbieden van deze diensten aan eindgebrui-

72.ÙDe economische betekenis van toegang hangt ook
af van de dekking van het net waarmee interconnectie wordt aangevraagd. Naast het gebruik van
omzetcijfers, zal de Commissie daarom waar mogelijk ook rekening houden met het aantal klanten
dat zich geabonneerd heeft op diensten van de dominerende exploitant die vergelijkbaar zijn met de
diensten die de aanbieder, die om toegang verzoekt, voornemens is te verrichten. Aldus zal de
marktmacht van een gegeven onderneming deels
worden gemeten aan de hand van het aantal abonees dat is aangesloten op aansluitpunten van het
telecommunicatienet van die onderneming, uitgedrukt als percentage van het totale aantal abonnees
dat is aangesloten op aansluitpunten in het relevante geografische gebied.

Substitueerbaarheid aan de aanbodzijde

73.ÙZoals in punt 41 reeds opgemerkt, is de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde ook relevant voor de
vraag of er sprake is van een machtspositie. Een
marktaandeel van meer 50Ø%Ø(ÒÔ) is doorgaans voldoende om een machtspositie aan te tonen, hoewel
ook andere factoren zullen worden onderzocht. De
Commissie zal bijvoorbeeld de aanwezigheid van
eventuele andere netaanbieders op de relevante
markt onderzoeken om na te gaan of deze alternatieve infrastructuren voldoende dichtheid hebben
om het net van de gevestigde organisatie concurrentie aan te doen, en in welke mate het voor
nieuwe aanbieders van toegang mogelijk zou zijn
om tot de markt toe te treden.
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Andere relevante factoren

74.ÙNaast gegevens over marktaandelen en de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde zal de Commissie
voor de beoordeling van de vraag of een organisatie een machtspositie heeft, tevens nagaan of zij bevoorrechte toegang heeft tot faciliteiten die niet redelijkerwijs binnen een aanvaardbare termijn kunnen worden verdubbeld, hetzij om juridische redenen, hetzij omdat dit te duur zou zijn.

75.ÙMet het verschijnen van nieuwe aanbieders van toegang die de machtspositie van de gevestigde organisatie aanvechten, zal de reikwijdte van de rechten
die zij van de autoriteiten van de lidstaten hebben
verkregen, en met name het geografische bereik
daarvan, een belangrijke rol spelen bij het bepalen
van de marktmacht. De Commissie zal de evolutie
van deze aspecten op de markt nauwgezet volgen
en in haar beoordeling van aangelegenheden inzake
toegang op basis van de mededingingsregels rekening houden met de eventueel gewijzigde marktvoorwaarden.

1.3. Gezamenlijke machtsposities

76.ÙUit de bewoordingen van artikel 86 blijkt duidelijk,
dat dit artikel ook van toepassing is wanneer meer
ondernemingen een machtspositie delen. De omstandigheden waarin sprake is van een gezamenlijke
machtspositie en van misbruik zijn in de rechtspraak van de communautaire rechterlijke instanties
of in de beschikkingspraktijk van de Commissie
nog niet volledig verduidelijkt; het recht is nog in
ontwikkeling.

77.ÙDe bewoordingen van artikel 86 (,,.Ø.Ø. dat een of
meer ondernemingen misbruik maken .Ø.Ø.’’) moeten
iets anders inhouden dan het verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten of gedragingen
van artikel 85. Een andersluitende opvatting zou in
strijd zijn met de gangbare beginselen van uitlegging van het Verdrag en zou deze woorden zinloos
en zonder praktisch effect maken. Dit sluit evenwel
de parallele toepassing van de artikelen 85 en 86 op
dezelfde overeenkomst of gedraging niet uit, zoals
de Commissie en het Hof in een aantal zaken hebben bepaaldØ(ÒÕ); evenmin weerhoudt niets de Commissie ervan om op grond van slechts ~~n van deze
bepalingen op te treden wanneer beide van toepassing zijn.

C 265/13

78.ÙDat twee ondernemingen elk een machtspositie
hebben op een afzonderlijke nationale markt, wil
nog niet zeggen dat deze twee ondernemingen een
gezamenlijke machtspositie hebben. Van een gezamenlijke machtspositie van twee of meer ondernemingen is slechts sprake, wanneer zij inhoudelijk
dezelfde positie ten aanzien van hun klanten en
concurrenten innemen als een enkele onderneming
met een machtspositie. In het specifieke geval van
de telecommunicatiesector kan een gezamenlijke
machtspositie worden bereikt door twee exploitanten van telecommunicatie-infrastructuur die dezelfde geografische markt bedienen.

79.ÙVoor het bestaan van een gezamenlijke machtspositie van twee of meer ondernemingen is het noodzakelijk, zij het niet voldoende, dat er geen sprake is
van daadwerkelijke mededinging tussen deze ondernemingen op de relevante markt. Dit gebrek aan
mededinging kan in de praktijk te wijten zijn aan
de omstandigheid dat de ondernemingen economische banden hebben in de vorm van overeenkomsten tot samenwerking of interconnectie. De
Commissie is evenwel niet van oordeel, dat de economische theorie of het Gemeenschapsrecht impliceert dat dergelijke banden een juridische voorwaarde zijn voor het bestaan van een gezamenlijke
machtspositieØ(ÒÖ): indien het ontbreken van enige
mededinging van betekenis tussen ondernemingen
voldoende vaststaat, zodat het gedrag van de ene
onderneming in de praktijk niet ingeperkt wordt
door een concurrentiereactie van de andere, is er
geen juridische of economisch-theoretische reden
om het vereiste van een economische band tussen
deze ondernemingen met een gezamenlijke machtspositie te stellen. Desondanks zullen in de telecommunicatiesector vaak dergelijke banden bestaan,
omdat nationale TO’s vrijwel noodzakelijkerwijse
onderling uiteenlopende soorten betrekkingen onderhouden.

80.ÙIn het voorbeeld van de markt voor toegang tot
plaatselijke abonneelijnen zal deze toegang in bepaalde lidstaten in de toekomst waarschijnlijk in
handen zijn van twee exploitanten: de gevestigde
organisatie en een kabelexploitant. Om specifieke
diensten aan klanten te kunnen leveren, is toegang
tot de plaatselijke abonneelijnen van de telecommunicatielorganisatie of de kabelexploitant noodzakelijk. Afhankelijk van de omstandigheden van het
geval, en met name van de relatie tussen beide exploitanten, is het mogelijk dat geen van beide een
machtspositie heeft, maar dat zij gezamenlijk wel
een monopolie hebben op de toegang tot deze faciliteiten. Op de langere termijn kunnen de technologische ontwikkelingen ertoe leiden, dat andere
plaatselijke abonneeaansluitingen bruikbaar wor-
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den, zoals het elektriciteitsnet. Met deze alternatieve netten zal rekening worden gehouden bij de
beoordeling of er al dan niet een (gezamenlijke)
machtspositie is.

2. Misbruik van machtsposities

81.ÙArtikel 86 is slechts van toepassing wanneer er
sprake is van een machtspositie en een bepaalde
band tussen de machtspositie en het vermeende
misbruik. In de telecommunicatiesector zal het vaak
nodig zijn een aantal met elkaar verband houdende
markten te onderzoeken, op ~~n of meer waarvan
een bepaalde exploitant een machtspositie kan hebben. Onder deze omstandigheden is een aantal situaties denkbaar waarin er misbruik kan zijn:
—Ùgedragingen op de gedomineerde markt die gevolgen hebben op die marktØ(ÓÍ);
—Ùgedragingen op de gedomineerde markt die gevolgen hebben op andere markten dan de gedomineerde marktØ(ÓÎ);
—Ùgedragingen op een andere markt dan de gedomineerde markt die gevolgen hebben op de gedomineerde marktØ(ÓÏ);
—Ùgedragingen op een andere markt dan de gedomineerde markt die gevolgen hebben op een andere markt dan de gedomineerde marktØ(ÓÐ).

82.ÙHoewel de feitelijke en economische omstandigheden in de telecommunicatiesector vaak geen precedent hebben, is het in vele gevallen mogelijk de gevestigde beginselen van mededingingsrecht toe te
passen. Het is van belang bij de beoordeling van
mededingingsproblemen in deze sector de bestaande rechtspraak en beschikkingspraktijk inzake
bijvoorbeeld de uitbreiding van machtsposities, discriminatie en bundeling in gedachten te houden.

2.1. Weigering van toegang tot faciliteiten
en toepassing van ongunstige voorwaarden

83.ÙEen weigering om toegang te verlenen kan in strijd
zijn met artikel 86, indien deze weigering afkomstig is van een onderneming die een machtspositie
heeft op de markt voor toegang, zoals in de afzienbare toekomst het geval zal zijn voor de gevestigde
TO’s en. Een weigering kan:
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,,tot gevolg hebben dat de handhaving van de mate
van mededinging die nog op de markt bestond, of
de groei van die mededinging, gehinderd
wordt’’Ø(ÓÑ).

Een weigering is slechts misbruik wanneer deze uitbuitende of mededingingsbeperkende gevolgen
heeft. Op de dienstenmarkten in de telecommunicatiesector zullen zich aanvankelijk weinig concurrerende marktpartijen bevinden, waardoor weigering
de mededinging op die marken doorgaans zal benadelen. In alle gevallen van weigering zal de rechtvaardiging nauwkeurig op het objectieve karakter
daarvan worden onderzocht.

84.ÙAlgemeen zijn er drie relevante scenario’s:

a)Ùeen weigering om toegang voor het aanbieden
van een dienst te verlenen, waarbij een andere
exploitant reeds toegang heeft verkregen van de
aanbieder om op de betrokken dienstenmarkt
actief te zijn;

b) een weigering om toegang voor het aanbieden
van een dienst te verlenen, waarbij andere exploitanten evenmin toegang hebben verkregen
van de aanbieder om op de betrokken dienstenmarkt actief te zijn;

c) een beñindiging van de reeds aan een klant verleende toegang.

Discriminatie

85.ÙWat de eerste van deze scenario’s betreft, is het
duidelijk dat een weigering tot levering aan een
nieuwe klant, in omstandigheden waarin een dominerende eigenaar van faciliteiten reeds levert aan
een of meer klanten die actief zijn op dezelfde
stroomafwaartse markt, neerkomt op een discriminerende behandeling en, indien de mededinging op
die markt wordt beperkt, op misbruik. Indien netexploitanten dezelfde of vergelijkbare diensten aan
eindgebruikers aanbieden als de partij die om toegang verzoekt, kunnen zij in de verleiding komen
en in staat zijn om de mededinging te beperken en
aldus hun machtspositie te misbruiken. Er kunnen
uiteraard gerede gronden zijn om toegang te weigeren, bijvoorbeeld waneer de kredietwaardigheid
van de verzoeker twijfelachtig is. Indien objectief
gerechtvaardigde gronden ontbreken, komt een
weigering in de regel neer op misbruik van een
machtspositie op de markt voor toegang.
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86.ÙIn algemeen opzicht is het de plicht van de onderneming met een machtspositie om op zodanige
wijze toegang te bieden, dat de goederen en diensten die aan ondernemingen in een later stadium
van de bedrijfskolom aangeboden worden, verkrijgbaar zijn op voorwaarden die niet ongunstiger zijn
dan die, welke gelden voor andere partijen, met inbegrip van de eigen bedrijfsonderdelen.

Essentiñle faciliteiten

87.ÙWat de tweede situatie betreft, dringt de vraag zich
op of de aanbieder van toegang ertoe verplicht zou
moeten worden een overeenkomst aan te gaan met
de dienstverrichter om deze laatste in staat te stellen op een nieuwe dienstenmarkt actief te worden.
Indien capaciteitsrestricties niet aan de orde zijn en
de onderneming die de toegang tot haar faciliteit
weigert nog geen toegang heeft verschaft aan de eigen bedrijfsonderdelen, noch aan enige andere onderneming op die dienstenmarkt, is het niet duidelijk welke andere objectieve rechtvaardiging er kan
zijn.

88.ÙIn de vervoersectorØ(ÓÒ) heeft de Commissie geoordeeld dat een bedrijf dat een essentiñle faciliteit beheerst, onder bepaalde omstandigheden toegang tot
de faciliteit moet verschaffenØ(ÓÓ). Dezelfde beginselen zijn van toepassing op de telecommunicatiesector. Indien er geen commercieel haalbare alternatieven zijn voor de verlangde toegang, kan de verzoekende partij geen activiteiten ontplooien op de
dienstenmarkt, tenzij toegang wordt verleend. Weigering zou in dit geval de ontwikkeling van nieuwe
markten of van nieuwe producten op deze markten
beperken, in strijd met artikel 86, onder b), of de
ontwikkeling van de mededinging op de bestaande
markten belemmeren. Een weigering met deze gevolgen komt waarschijnlijk neer op misbruik.

89.ÙHet beginsel dat ondernemingen met een machtspositie onder bepaalde omstandigheden overeenkomsten moeten sluiten, zal in de telecommunicatiesector vaak relevant zijn. Momenteel rusten er
monopolies of semi-monopolies op het aanbieden
van netinfrastructuur voor de meeste telecommunicatiediensten in de Gemeenschap. Zelfs waar de beperkingen reeds zijn weggenomen of binnenkort
zullen worden weggenomen, zal de mededinging
op de markten in een later stadium van de bedrijfskolom afhankelijk blijven van de prijsstelling en de
voorwaarden voor toegang tot eerdere netwerkdiensten in de bedrijfskolom, die slechts geleidelijk
concurrerende marktkrachten te zien zullen geven.

C 265/15

Gelet op de snelheid van de technologische ontwikkelingen in de telecommunicatiesector, zijn situaties
denkbaar waarin ondernemingen nieuwe producten
of diensten wensen aan te bieden die niet concurreren met producten of diensten die de dominerende
exploitant van toegang aandbiedt, terwijl deze exploitant zich toch terughoudend opstelt bij het verlenen van toegang.

90.ÙDe Commissie moet ervoor zorgen, dat de zeggenschap van de gevestigde organisaties over faciliteiten niet gebruikt wordt om de ontwikkeling van
een concurrerende telecommunicatieomgeving te
belemmeren. Van een onderneming die een machtspositie bezit op een dienstenmarkt en op die markt
misbruik pleegt in strijd met artikel 86, kan worden
verlangd dat deze hieraan een einde maakt door
een of meer concurrenten op deze markt toegang
tot haar faciliteiten te verlenen. Een onderneming
maakt met name misbruik van haar machtspositie
indien haar handelwijze de opkomst van een
nieuwe product of dienst belet.

91.ÙDe analyse van de Commissie zal beginnen met het
identificeren van een bestaande of potentiñle markt
waarop het verzoek om toegang betrekking heeft.
Bij de vraag, of de verlening van toegang moet
worden gelast op grond van de mededingingsregels,
wordt rekening gehouden met een eventuele schending door de dominerende onderneming van haar
plicht om niet te discrimineren (zie onder), of met
de volgende omstandigheden (cumulatief):

a)Ùtoegang tot de betrokken faciliteit is in het algemeen noodzakelijk voor ondernemingen om te
kunnen concurreren op de verwante marktØ(ÓÔ).

De kernvraag is derhalve: wat is noodzakelijk?
Het volstaat niet dat de positie van de onderneming die om toegang verzoekt gunstiger zou
zijn indien toegang zou worden verleend — de
weigering van toegang moet ertoe leiden dat de
voorgenomen activiteiten onmogelijk of in aanzienlijke mate en onvermijdelijk oneconomisch
worden.

Hoewel bijvoorbeeld per 1 juli 1996 alternatieve
infrastructuren kunnen worden gebruik voor geliberaliseerde diensten, zal het nog enige tijd duren voordat dit in veel gevallen een bevredigend
alternatief is voor de faciliteiten van de gevestigde organisatie. Een alternatieve infrastructuur
biedt momenteel nog niet de geografische spreiding en dichtheid van het net van de gevestigde
TO.
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b) er is voldoende toegangscapaciteit beschikbaar;

c) de eigenaar van de faciliteit voldoet niet aan de
vraag op een bestaande diensten- of productmarkt, verhindert de opkomst van een potentiñle
nieuwe dienst of product, of belemmert de mededinging op een bestaande of potentiñle diensten- of productmarkt;

d) de onderneming die om toegang verzoekt, is bereid de redelijke, niet-discriminerende vergoeding te betalen en aanvaardt ook anderzins in
alle opzichten die niet-discriminerende toegangsvoorwaarden;

e) er is geen objectieve rechtvaardiging voor de
weigering van toegang.

Als relevante rechtvaardiging kan worden aangemerkt een doorslaggevend probleem met betrekking tot de verlening van toegang aan de
verzoekende onderneming, of de noodzaak voor
een eigenaar van een faciliteit, die heeft geõnvesteerd met het oog op de invoering van een
nieuwe dienst, om voldoende tijd en gelegenheid
te hebben deze faciliteit te gebruiken voor de
positionering van het nieuwe product of de
nieuwe dienst in de markt. Elke rechtvaardiging
dient echter van geval tot geval nauwkeurig te
worden onderzocht. Het is in de telecommunicatiesector met name van belang dat de voordelen voor de eindgebruikers, die ontstaan door de
situatie van mededinging, niet worden ondermijnd door handelingen van de voormalige
staatsmonopolisten die gericht zijn op het verhinderen van het ontstaan en de ontwikkeling
van concurrentie.

92.ÙBij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op
artikel 86, wordt rekening gehouden met zowel de
feitelijke situatie in het betrokken geografische gebied en in andere gebieden als, waar relevant, het
verband tussen de verlangde toegang en de technische configuratie van de faciliteit.

93.ÙHet vraagstuk van de objectieve rechtvaardigingsgrond zal op dit gebied een bijzonder nauwkeurige
analyse vergen. De betrokken autoriteiten moeten
niet alleen bepalen of de moeilijkheden waarop in
een bepaald geval een beroep wordt gedaan ernstig
genoeg zijn om de weigering van toegang te rechtvaardigen, maar ook oordelen of deze moeilijkheden zwaarder wegen dan de schade voor de mede-
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dinging die veroorzaakt wordt indien de toegang
geweigerd of bemoeilijkt wordt en de stroomafwaartse dienstenmarkten daardoor beperkt worden.

94.ÙDrie belangrijke elementen van toegang die zouden
kunnen worden gemanipuleerd door de aanbieder
van toegang om feitelijk de toegang te weigeren,
zijn timing, technische configuratie en prijs.

95.ÙDominerende TO’s hebben de plicht om verzoeken
om toegang efficiñnt te behandelen: een onnodige
en onverklaarbare of ongegronde vertraging in het
beantwoorden van een verzoek om toegang kan
neerkomen op misbruik. Met name zal de Commissie evenwel het antwoord op een verzoek tot toegang vergelijken met:

a)Ùhet tijdsbestek en de voorwaarden die gebruikelijk zijn wanneer de antwoordende partij toegang tot haar faciliteiten verleent aan haar eigen
dochteronderneming of bedrijfsonderdeel;

b) antwoorden op verzoeken om toegang tot vergelijkbare faciliteiten in andere lidstaten;

c) de verklaring die voor de vertraging in de behandeling van verzoeken om toegang wordt gegeven.

96.ÙDe vraagstukken betreffende de technische configuratie zullen ook uitvoerig worden onderzocht om
te bepalen of deze reñel zijn. In beginsel houden de
mededingingsregels in dat de partij die om toegang
verzoekt deze toegang moet krijgen bij het punt dat
voor die partij het meest geschikt is, mits dit technisch haalbaar is voor de aanbieder van toegang.
Vraagstukken van technische haalbaarheid kunnen
een objectieve rechtvaardiging vormen voor een
weigering tot levering — het verkeer waarvoor om
toegang is verzocht moet bijvoorbeeld voldoen aan
de relevante technische normen voor de infrastructuur —, evenals vraagstukken betreffende capaciteitsbeperkingen, waarbij rantsoenering nodig kan
zijnØ(ÓÕ).

97.ÙEen excessive prijsstelling voor toegang is niet alleen op zich als misbruikØ(ÓÖ), maar kan ook neerkomen op een weigering van toegang.
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98.ÙEen aantal elementen van deze tests vergen een
zorgvuldige beoordeling. Vraagstukken met betrekking tot de prijsstelling in de telecommunicatiesector zullen worden vergemakkelijkt door de verplichting op grond van de ONP-richtlijnen om een
doorzichtige kostenberekening te hanteren.
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Netconfiguratie
102.ÙEen netconfiguratie van een overheersende netwerkexploitant, die de toegang voor dienstverrichters objectif bemoeilijktØ(ÔÎ), kan misbruik vormen,
tenzij deze objectief gerechtvaardigd is. Er is bijvoorbeeld sprake van een objectieve rechtvaardiging
wanneer de netconfiguratie de doelmatigheid van
het netwerk in het algemeen verbetert.

Staking van levering
Koppeling

99.ÙWat de derde van de in punt 72 beschreven situaties
betreft, hadden enkele eerdere beschikkingen van
de Commissie en arresten van het Hof betrekking
op de staking van de levering aan stroomafwaartse
concurrenten (het derde scenario). In de zaak
Commercial Solvents oordeelde het Hof:

,,de bezitter van een machtspositie op de grondstoffenmarkt, die — teneinde die grondstoffen voor
zijn eigen productie van derivaten te reserveren —
de levering ervan weigert aan een afnemer welke
zelf producent van deze derivaten is, met de kans
elke concurrentie vanwege die afnemer uit te schakelen, maakt misbruik van zijn machtspositie in de
zin van artikel 86’’Ø(ÔÍ).

100.ÙHoewel deze zaak betrekking had op de weigering
van een product, is er in beginsel geen verschil tussen deze zaak en de weigering van toegang. De
eenzijdige beñindiging van toegangsovereenkomsten geeft in grote lijnen aanleiding tot dezelfde
problemen als die, welke zich bij weigeringen voordoen. Het beñindigen van de toegang van een bestaande klant zal in de regel misbruik vormen. Ook
hier kunnen objectieve redenen aanwezig zijn om
de beñindiging te rechtvaardigen. Deze redenen
moeten in verhouding staan tot de gevolgen van de
beñindiging voor de mededinging.

103.ÙDit is met name van belang wanneer de diensten
waarvoor de telecommunicatieorganisatie een
machtspositie heeft, gekoppeld worden aan diensten waarvoor zij geen machtspositie heeftØ(ÔÏ).
Wanneer de verticaal geõntegreerde netexploitant
met een machtspositie de partij die om toegang verzoekt er zonder voldoende rechtvaardiging toe verplicht ook een of meer diensten te kopenØ(ÔÐ), kunnen rivalen van de dominerende aanbieder van toegang er hierdoor van worden weerhouden deze elementen van het pakket afzonderlijk aan te bieden.
Deze voorwaarde zou derhalve neerkomen op misbruik in de zin van artikel 86.
Het Hof heeft voorts geoordeeld:
,,Zelfs wanneer de gekoppelde verkoop van twee
producten in overstemming is met het handelsgebruik of wanneer er een natuurlijk verband tussen
de betrokken producten bestaat, kan deze verkoop
dus niettemin een misbruik in de zin van artikel 86
opleveren, tenzij deze objectief gerechtvaardigd
is’’Ø(ÔÑ).

Prijsstelling
104.ÙBij de beoordeling of de prijsstelling uit het oogpunt van de mededinging een probleem vormt,
moet worden nagegaan of de kosten en opbrengsten op passende wijze zijn toegerekend. Door een
onjuiste toerekening van kosten en wijzigingen van
interne verrekenprijzen kunnen buitensporig hoge
prijzen, prijsdumping of wurgprijzen verdoezeld
worden.

2.2. Andere vormen van misbruik
Buitensporig hoge prijzen
101.ÙDe weigering van toegang is slechts ~~n denkbare
vorm van misbruik in dit verband. Misbruik kan
ook plaatsvinden nadat de toegang is verleend.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de exploitant discrimineert of anderszins de markten of de
technische ontwikkeling beperkt. Hierna volgt een
niet-uitputtende opsomming van mogelijk misbruik.

105.ÙProblemen met betrekking tot de prijsstelling voor
de toegang van dienstverrichters tot de faciliteiten
van een dominerende exploitant zullen zeer vaak
betrekking hebben op buitensporig hoge prijzenØ(ÔÒ): bij gebreke van een haalbaar alternatief
voor de faciliteit waarop de verzoeken tot toegang
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betrekking hebben, kan de dominerende of monopolide exploitant ertoe geneigd zijn buitensporige
prijzen te vragen.
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nemen bij de beoordeling of er sprake is van een
buitensporige prijs.

Prijsdumping
106.ÙEen buitensporig hoge prijs is door het Hof van
Justitie gedefinieerd als: ,,een overdreven hoge prijs
in verhouding tot de economische waarde van de
verrichte prestatie’’Ø(ÔÓ). Voorts heeft het Hof duidelijk gemaakt op welke wijze onder meer kan
worden nagegaan of hiervan sprake is:

,,Het buitensporige karakter van die prijs kan onder meer objectief worden vastgesteld door de verkoopprijs van het product te vergelijken met de
kostprijs’’Ø(ÔÔ).

107.ÙDe Commissie moet vaststellen wat de werkelijke
kosten van het betrokken product zijn. Een juiste
kostentoerekening is derhalve van essentieel belang
voor het bepalen of een prijs buitensporig is. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld meerdere activiteiten heeft, moeten de relevante kosten worden
toegerekend aan de verschillende activiteiten, tezamen met een passende bijdrage in de gemeenschappelijke kosten. Het kan ook nodig zijn dat de
Commissie bepaalt welke methodologie voor de
kostentoerekening moet worden toegepast, wanneer hierover verschil van mening bestaat.

108.ÙHet Hof heeft ook aangegeven dat voor de vraag
of een prijs buitensporig is rekening kan worden
gehouden met de communautaire wetgeving waarin
de bij de vaststelling van de tarieven in acht te nemen beginselen voor de betrokken sector zijn vervatØ(ÔÕ).

109.ÙVoorts kan ook een vergelijking met andere geografische gebieden worden gebruikt als een aanwijzing voor buitensporige prijzen: het Hof heeft geoordeeld dat waar mogelijk een vergelijking kan
worden gemaakt tussen de door een dominerende
onderneming in rekening gebrachte prijzen, en de
prijzen die worden aangerekend op markten die
openstaan voor mededingingØ(ÔÖ). Een dergelijke
vergelijking kan een basis vormen voor de beoordeling of de door de dominerende onderneming aangerekende prijzen redelijk zijnØ(ÕÍ). Onder bepaalde
omstandigheden, wanneer geen vergelijkbare gegevens voorhanden waren, hebben regelgevende instanties getracht te bepalen wat een concurrerende
prijs zou zijn indien er sprake zou zijn van een
markt met mededingingØ(ÕÎ). Waar passend kan de
Commissie een dergelijke analyse in aanmerking

110.ÙVan prijsdumping is onder meer sprake wanneer
een onderneming met een machtspositie een goed
of dienst voor een langere periode onder de kostprijs verkoopt met het oogmerk toetreding te ontmoedigen of een concurrent uit de markt te drukken, waardoor de onderneming haar machtspositie
kan versterken en later haar totaalwinst kan vergroten. Dergelijke onbillijk lage prijzen vormen een inbreuk op artikel 86, onder a). Dit probleem kan
zich bijvoorbeeld voordoen bij concurrentie tussen
verschillende telecommunicatienetten, waarbij een
dominerende exploitant ertoe kan neigen onredelijk
lage prijzen te vragen voor toegang om de concurrentie van andere (aankomende) aanbieders van infrastructuur uit te schakelen. Algemeen is de prijs
een vorm van misbruik indien deze lager is dan de
gemiddelde variabele kosten van de dominerende
onderneming, dan wel lager dan de gemiddelde totale kosten, en onderdeel uitmaakt van een mededingingsbeperkend planØ(ÕÏ). In netwerkindustrieñn
zou de enkele toepassing van deze regel echter
geen recht doen aan de economische realiteit.

111.ÙDeze regel is vastgesteld in de AKZO-zaak, waarin
het Hof de gemiddelde variabele kosten definieerde
als: ,,de kosten die variñren naargelang van de geproduceerde hoeveelheden’’Ø(ÕÐ) en de redenering
achter de regel als volgt uiteenzette:

,,Een onderneming met een machtspositie heeft er
namelijk slechts belang bij dergelijke prijzen te hanteren, indien zij haar concurrenten wil uitschakelen
om vervolgens haar prijzen te kunnen verhogen
door te profiteren van haar monopolistische positie,
omdat elke verkoop voor haar verlies oplevert, te
weten haar totale vaste kosten (dat wil zeggen de
kosten die constant blijven ongeacht de geproduceerde hoeveelheden) en ten minste een gedeelte
van de variabele kosten van de geproduceerde eenheid.’’.

112.ÙOm een dienst of groep van diensten rendabel te
kunnen exploiteren, moet een exploitant een prijsstrategie volgen waarbij de totale marginale kosten
van de verrichting van die dienst of groep van diensten gedekt worden door de opbrengsten die daarvan het resultaat zijn. Wanneer een exploitant met
een machtspositie voor een product of dienst een
prijs vaststelt die lager is dan de gemiddelde totale
kosten, moet deze hiervoor een commerciñle recht-
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vaardiging geven: een dominerende exploitant die
slechts voordeel bij een dergelijk prijsbeleid zou
hebben wanneer de concurrentie hierdoor zou verzwakken, zou misbruik plegen.

113.ÙZoals het Hof in AKZO heeft aangegeven, moet de
Commissie de prijs vaststellen waaronder een onderneming slechts winst kan maken door een of
meer concurrenten te verzwakken of te elimineren.
De kostenstructuren in netwerksectoren zijn doorgaans sterk verschillend van die in andere sectoren,
omdat de gezamenlijke kosten aanzienlijk hoger
zijn.

114.ÙZo kan bij het aanbieden van telecommunicatiediensten de prijs die gelijk zou zijn aan de variabele
kosten van die dienst aanzienlijk lager zijn dan de
prijs die een exploitant moet aanrekenen om de
kosten van het aanbieden van die dienst te dekken.
Bij toepassing van de AKZO-test op de prijzen die
op termijn door een exploitant worden aangerekend, en die de basis zullen vormen van de beslissing van die exploitant om al dan niet te investeren,
moeten de totale marginale kosten die gemoeid zijn
met het aanbieden van die dienst in aanmerking
worden genomen. Hierbij moet een geschikt tijdsbestek worden gekozen waarbinnen de kosten worden geanalyseerd. In de meeste gevallen is het aannemelijk dat noch een zeer korte, noch een zeer
lange termijn passend is.

115.ÙOnder deze omstandigheden zal de Commissie
vaak de gemiddelde marginale kosten van de verrichting van een dienst moeten onderzoeken, eventueel zelfs voor een langere periode dan een jaar.

116.ÙIndien een dergelijk geval zich voordoet, zullen de
ONP-regels en de aanbevelingen van de Commissie
betreffende boekhoudkundige vereisten en doorzichtigheid in dit verband bijdragen tot de effectieve toepassing van artikel 86.

Wurgprijzen

117.ÙWanneer de exploitant een machtspositie inneemt
op de product- of dienstenmarkt, kunnen wurgprijzen een vorm van misbruik zijn. Dat er sprake is
van wurgprijzen, kan worden aangetoond door te
bewijzen dat het eigen stroomafwaartse bedrijfsonderdeel van de dominerende onderneming niet rendabel zou kunnen opereren op basis van de prijs die
het stroomopwaarts-bedrijfsonderdeel van zijn concurrenten verlangt. Een verlieslijdend stroomafwaarts-onderdeel kan aan het zicht worden onttrokken wanneer de dominerende exploitant kosten
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aan zijn toegangsactiviteiten heeft toegerekend die
eigenlijk aan het stroomafwaarts-onderdeel zouden
moeten worden toegerekend, of anderzins de interne verrekenprijzen binnen de organisatie onjuist
heeft vastgesteld. De Aanbeveling van de Commissie inzake gescheiden boekhoudingen in verband
met interconnectie besteedt aandacht aan deze aangelegenheid en beveelt een gescheiden boekhouding
aan voor verschillende bedrijfsactiviteiten binnen
eenzelfde verticaal geõntegreerde exploitant met een
machtspositie. In voorkomende gevallen kan de
Commissie van de dominerende onderneming verlangen dat deze gecontroleerde, afzonderlijke jaarrekeningen overlegt voor alle noodzakelijke aspecten van de bedrijfsactiviteiten van deze onderneming. Het bestaan van een gescheiden boekhouding
garandeert echter niet dat er geen sprake is van
misbruik. De Commissie zal de feiten van geval tot
geval beoordelen.

118.ÙIn voorkomende gevallen kunnen wurgprijzen ook
worden aangetoond door te bewijzen dat de marge
tussen de prijs die bij concurrenten op de stroomafwaartse markt (met inbegrip van de eigen bedrijfsonderdelen) in rekening wordt gebracht voor toegang en de prijs die de netwerkexploitant op de
stroomafwaartse markt vraagt, niet hoog genoeg is
om een redelijk efficiñnte dienstverrichter op deze
markt in staat te stellen een normale winst te behalen (tenzij de overheersende onderneming kan aantonen dat haar stroomafwaartse bedrijfsonderdelen
uitzonderlijk efficient zijnØ(ÕÑ).

119.ÙIndien een van deze scenario’s zich voordoet, ondervinden concurrenten op de stroomafwaartse
markt ,,wurgprijzen’’, die ertoe kunnen leiden dat
zij uit de markt worden gedrukt.

Discriminatie

120.ÙEen overheersende aanbieder van toegang mag niet
discrimineren tussen de partijen bij verschillende
toegangsovereenkomsten indien deze discriminatie
de mededinging zou beperken. Enig onderscheid op
basis van het gebruik dat zal worden gemaakt van
de toegang, en niet op basis van de verschillen tussen de transacties voor de aanbieder van de toegang
zelf, zou in strijd zijn met artikel 86, indien de discriminatie met een voldoende mate van waarschijnlijkheid de huidige of potentiñle mededinging zou
beperken of vervalsen. Deze discriminatie kan de
vorm hebben van het opleggen van verschillende
voorwaarden, met inbegrip van verschillende prijzen, of het maken van een ander onderscheid tussen toegangsovereenkomsten, behalve wanneer de
discriminatie objectief gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld op basis van de kosten of van technische
overwegingen, of van het feit dat de gebruikers op
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verschillende niveaus actief zijn. Deze discriminatie
kan leiden tot een beperking van de mededinging
op de stroomafwaartse markt waarop de onderneming die toegang verlangt zich wil begeven, omdat
de mogelijkheid van toetreding tot de markt of van
uitbreiding van de activiteiten op die markt voor de
onderneming daardoor kan worden beperktØ(ÕÒ).

121.ÙEen dergelijke discriminatie kan ook gevolgen hebben voor de mededinging wanneer deze betrekking
heeft op exploitanten op nauw verwante stroomafwaartse markten. Wanneer er twee afzonderlijke
stroomafwaartse productmarkten zijn, maar een
van de producten als substitueerbaar voor de andere zou worden beschouwd, ware het niet voor
het prijsverschil tussen de beide producten, zou discriminatie in de prijs die van de aanbieders van
deze producten wordt gevraagd de bestaande of
potentiñle mededinging beperken. Vaste en mobiele
telefoniediensten zijn bijvoorbeeld weliswaar momenteel waarschijnlijk nog gescheiden markten,
maar zullen naar verwachting convergeren. Het
vragen van een hogere interconnectieprijs van mobiele exploitanten dan van vaste exploitanten zou
deze convergentie belemmeren en daarmee gevolgen hebben voor de mededinging. Vergelijkbare gevolgen voor de mededinging zullen zich waarschijnlijk op andere telecommunicatiemarkten voordoen.

Deze discriminatie zou hoe dan ook moeilijk te
rechtvaardigen zijn, gelet op de verplichting om
aan de kosten gerelateerde prijzen vast te stellen.

122.ÙWat prijsdiscriminatie betreft, verbiedt artikel 86,
onder c), discriminatie door een onderneming met
een machtspositie tussen klanten van die ondernemingØ(ÕÓ), met inbegrip van discriminatie op basis
van de vraag of zij er al dan niet mee instemmen
uitsluitend met die dominerende onderneming zaken te doen.

123.ÙArtikel 7 van de interconnectierichtlijn bepaalt:
,,Er mogen verschillende interconnectietarieven en
-voorwaarden worden vastgesteld voor verschillende categorieñn van organisaties die gerechtigd
zijn netwerken en diensten te verstrekken, indien
hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat op
grond van de aard van de verstrekte interconnectie
en/of de relevante nationale vergunningsvoorwaarden .Ø.Ø.’’ (mits dergelijke verschillen niet tot concurrentievervalsing leiden).

124.ÙOf dergelijke verschillen leiden tot mededingingsvervalsing, moet in elk specifiek geval worden be-
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oordeeld. Bedacht moet worden dat de artikelen 85
en 86 betrekking hebben op de mededinging, niet
op aangelegenheden van wetgeving. Artikel 86 kan
niet van een overheersende onderneming eisen, dat
deze verschillende categorieñn klanten verschillend
behandelt, behalve wanneer dit het resultaat is van
de marktomstandigheden en de beginselen die aan
artikel 86 ten grondslag liggen. In tegendeel, artikel
86 verbiedt overheersende ondernemingen om tussen vergelijkbare transacties te discrimineren, wanneer deze discriminatie gevolgen zou hebben voor
de mededinging.

125.ÙDiscriminatie zonder objectieve rechtvaardiging ten
aanzien van enig aspect van een overeenkomst inzake toegang kan een vorm van misbruik zijn.
Deze discriminatie kan betrekking hebben op elementen als de prijsstelling, vertragingen, technisch
toegang, routeringØ(ÕÔ), nummering, verdergaande
beperkingen van het gebruik van het net dan technisch noodzakelijk is, en het gebruik van klantgegevens met betrekking tot het net. Of er sprake is
van discriminatie, kan echter slechts van geval tot
geval worden beoordeeld. Discriminatie is in strijd
met artikel 86, ongeacht of deze het gevolg is van
of blijkt uit de voorwaarden van een specifieke
overeenkomst inzake toegang.

126.ÙIn dit verband rust op de netwerkexploitant de
plicht om onafhankelijke klanten op gelijke voet te
behandelen als de eigen dochteronderneming of bedrijfsonderdelen. De aard van de klant en zijn wensen kunnen een belangrijke rol spelen voor de vraag
of transacties vergelijkbaar zijn. Het hanteren van
verschillende prijzen voor klanten op verschillende
niveaus (bijvoorbeeld groothandel en detailhandel)
komt niet noodzakelijkerwijse neer op discriminatie.

127.ÙDiscriminatievraagstukken kunnen zich voordoen
met betrekking tot de technische configuratie van
de toegang, gelet op het belang hiervan voor de
toegang zelf.

De technische geavanceerdheid van de toegang: beperkingen op het type of het ,,niveau’’ in de netwerkhiñrachie van de uitwisseling in het kader van
de toegang, of het technisch vermogen van deze
uitwisseling, hebben rechtstreekse gevolgen voor de
mededinging. Deze beperkingen kunnen gelegen
zijn in de beschikbare faciliteiten voor een verbinding, of het type interface- en signaleringssysteem
dat gebruikt wordt om het soort dienst te bepalen
dat beschikbaar is voor de partij die toegang wenst
(intelligente netfaciliteiten).
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Het aantal en/of de locatie van de aansluitpunten: de
noodzaak om verkeer voor bepaalde gebieden te
verzamelen en te verdelen bij de schakelpunten
welke die gebieden rechtstreeks bedienen, en niet
bij een hoger niveau van de netwerkhiñrarchie, kan
van belang zijn. De partij die toegang wenst, maakt
extra kosten door verbindingen aan te bieden op
een grotere afstand van haar eigen schakelcentrum
of loopt het risico hogere overbrengingskosten te
moeten betalen.

Gelijke toegang: de mogelijkheid voor klanten van
de partij die toegang wenst om de door de exploitant van toegang aangeboden diensten te verkrijgen
met gebruikmaking van een even lang nummer als
de klanten van deze exploitant zelf, is een essentieel
element van concurrerende telecommunicatie.

Objectieve rechtvaardiging

128.ÙHiertoe kunnen factoren worden gerekend die betrekking hebben op het eigenlijke gebruik van het
net van de aanbieder van toegang, of op licentiebeperkingen die bijvoorbeeld samenhangen met intellectuele-eigendomsrechten.

2.3. Misbruik van een gezamenlijke machtspositie

129.ÙIn het geval van een gezamenlijke machtspositie
(zie punt 66 e.v.) kan het gedrag van een of meer
betrokken ondernemingen neerkomen op misbruik,
zelfs indien andere ondernemingen zich niet op dezelfde wijze gedragen.

130.ÙIndien geen enkele exploitant bereid is toegang te
verlenen en er geen technische of commerciñle
rechtvaardiging voor deze weigering is, zijn er
rechtsmiddelen op basis van de mededingingsregels
voorhanden; afgezien daarvan valt te verwachten
dat de nationale regelgevende instantie het probleem zal oplossen door een of meer ondernemingen op te dragen toegang te verlenen op basis van
de ONP-richtlijn of van het nationale recht.
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gang, kunnen twee onderscheiden gevolgen hebben: de mededinging tussen de beide partijen bij de
overeenkomst wordt beperkt, of de mededinging
van derden wordt beperkt, bijvoorbeeld doordat
aan een of beide partijen bij de overeenkomst uitsluitende rechten wordt verleend. Wanneer een der
partijen een machtspositie inneemt, kunnen de
voorwaarden van de toegangsovereenkomst bovendien leiden tot het versterken van deze positie of
tot een uitbreiding daarvan tot een verwante markt;
ook kunnen deze voorwaarden een onwettig gebruik van de machtspositie inhouden doordat zij
onbillijk zijn.

132.ÙToegangsovereenkomsten in situaties waarin de
toegang in beginsel onbeperkt is, zijn doorgaans
niet mededingingsbeperkend in de zin van artikel
85, lid 1. Exclusiviteitsverplichtingen in overeenkomsten, waarbij toegang wordt verleend aan ~~n
onderneming, kunnen de mededinging belemmeren
omdat zij de toegang tot de infrastructuur voor andere ondernemingen beperken. Aangezien de
meeste netten meer capaciteit hebben dat een enkele gebruiker nodig zal hebben, zal dit in de telecommunicatiesector doorgaans het geval zijn.

133.ÙOvereenkomsten inzake toegang kunnen belangrijke positieve gevolgen voor de mededinging hebben, omdat de toegang tot de stroomafwaartse
markt hierdoor verbeterd kan worden. Toegangsovereenkomsten in het kader van interconnectie
zijn essentieel voor de interoperabiliteit van diensten en infrastructuur, waardoor de mededinging
toeneemt op de stroomafwaartse dienstenmarkt, die
waarschijnlijk meer toegevoegde waarde oplevert
dan de lokale infrastructuur.

134.ÙBepaalde toegangsovereenkomsten of clausules
daarvan kunnen echter duidelijke mededingingsbeperkende gevolgen hebben. Deze overeenkomsten
kunnen bijvoorbeeld:
a)Ùdienen als middel om de prijzen te coördineren;
b) de verdeling van de markt in de hand werken;
c) derden uitsluitenØ(ÕÕ);
d) aanleiding geven tot de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie tussen de partijen.

3. Toegangsovereenkomsten (artikel 85)

131.ÙBeperkingen van de mededinging die vervat zijn in
of het gevolg zijn van overeenkomsten inzake toe-

135.ÙHet risico van prijscoördinatie is met name groot in
de telecommunicatiesector, aangezien interconnectieprijzen vaak 50Ø% of meer uitmaken van de totale kosten van de aangeboden dienst, waarvoor in-
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terconnectie met een dominerende exploitant doorgaans noodzakelijk zal zijn. In deze omstandigheden is de ruimte voor prijsconcurrentie gering en
het risico (en de ernst) van prijscoördinatie dienovereenkomstig groter.

136.ÙBovendien kunnen interconnectie-overeenkomsten
tussen netwerkexploitanten in sommige omstandigheden investeringen in infrastructuur ontmoedigen
en aldus leiden tot een verdeling van de markt tussen de netwerkexploitant die toegang aanbiedt en
de netwerkexploitant die toegang wenst, en niet tot
concurrentie tussen hun netwerken.

137.ÙIn een geliberaliseerde telecommunicatieomgeving
zullen de nationale instanties en de Commissie op
basis van de mededingingsregels nauwlettend toezicht uitoefenen op de genoemde typen beperkingen van de mededinging. De nationale regelgeving
laat het recht van partijen die schade ondervinden
van enig mededingingsbeperkend gedrag om bij de
Commissie een klacht in te dienen, onverlet.
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overeenkomsten en dat de informatie niet wordt
gebruikt voor mededingingsbeperkende doeleinden.
Indien deze voorzorgsmaatregelen volledig zijn en
goed werken, is er in beginsel geen reden waarom
eenvoudige interconnectieovereenkomsten onder
het verbod van artikel 85, lid 1, zouden vallen.

140.ÙExclusiviteitsregelingen, waarbij het verkeer bijvoorbeeld uitsluitend verloop via het telecommunicatienetwerk van een of beide partijen en niet overgebracht wordt naar het netwerk van andere partijen waarmee toegangsovereenkomsten zijn gesloten, zullen ook een analyse op grond van artikel
85, lid 3, vergen. Indien voor deze routering geen
rechtvaardiging wordt geboden, zullen dergelijke
clausules worden verboden. Deze exclusiviteitsregelingen maken echter geen inherent onderdeel van
interconnectieovereenkomsten uit.

141.ÙHet is uiterst onwaarschijnlijk dat overeenkomsten
inzake toegang, die zijn gesloten met een mededingingsbeperkend oogmerk, aan de criteria voor een
individuele vrijstelling op basis van artikel 85, lid 3,
zullen voldoen.

Clausules die onder artikel 85, lid 1, vallen

138.ÙDe Commissie heeft bepaalde typen beperkingen geõdentificeerd die een potentiñle inbreuk vormen op
artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag en waarvoor
derhalve een individuele vrijstelling nodig is. Deze
clausules zullen in de meeste gevallen verband houden met de commerciñle context van de overeenkomst.

139.ÙIn de telecommunicatiesector is het inherent aan interconnectie dat partijen bepaalde informatie over
hun concurrenten verwerven betreffende klanten en
verkeer. Deze uitwisseling van informatie kan in
bepaalde gevallen gevolgen hebben voor het mededingingsgedrag van de betrokken ondernemingen
en kan gemakkelijk door de partijen worden gebruikt voor onderling afgestemde gedragingen, zoals de verdeling van de marktØ(ÕÖ). De interconnectierichtlijn bepaalt dat de informatie die wordt ontvangen van een organisatie die interconnectie aanvraagt uitsluitend wordt gebruikt voor het doel
waarvoor zij is verstrekt. Om te voldoen aan de
mededingingsregels en de interconnectierichtlijnen,
zullen exploitanten voorzorgsmaatregelen moeten
nemen om zeker te stellen dat vertrouwelijke informatie slechts bekend is in de bedrijfsonderdelen die
betrokken zijn bij het sluiten van de interconnectie-

142.ÙBovendien kunnen overeenkomsten inzake toegang
gevolgen hebben voor de mededingingsstructuur op
de markt. De lokale toegangskosten zullen vaak
een aanzienlijk deel beslaan van de totale kosten
van de diensten die door de partij welke om toegang verzoekt aan de eindgebruikers worden aangeboden. Hierdoor is de ruimte voor prijsconcurrentie beperkt. Om deze beperkte mededinging te
beschermen, zal de Commissie haar onderzoek derhalve met name toespitsen op de waarschijnlijke gevolgen van de toegangsovereenkomsten voor de relevante markten, ten einde ervoor te zorgen dat
deze overeenkomsten niet dienen als heimelijke en
indirecte middelen voor het vaststellen of coördineren van de eindprijzen voor eindgebruikers, wat
een van de ernstige inbreuken op artikel 85 van het
EG-Verdrag vormtØ(ÖÍ). Dit zou met name zorgwekkend zijn op oligopolide markten.

143.ÙDaarnaast zijn ook clausules, waarbij sprake is van
discriminatie welke leidt tot de uitsluiting van derden, mededingingsbeperkend. Het meest belangrijk
is discriminatie ten aanzien van de prijs, de kwaliteit of van andere commercieel belangrijke aspecten
van toegang ten nadele van de partij die om toegang verzoekt, welke er meestal op gericht zal zijn
de activiteiten van de aanbieder van toegang op
oneerlijke wijze te begunstigen.
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4. Gevolgen voor de handel tussen lidstaten
144.ÙVoor de toepassing van zowel artikel 85 als artikel
86 moeten er gevolgen voor de handel tussen de
lidstaten zijn.

145.ÙEen overeenkomst heeft gevolgen voor de handel
tussen lidstaten wanneer deze:
,,met een voldoende mate van waarschijnlijkheid
[doet] verwachten dat zij, al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel, op het ruilverkeer een
.Ø.Ø. invloed kan uitoefenen.’’Ø(ÖÎ).
Het is niet nodig dat elke mededingingsbeperking
in de overeenkomst gevolgen kan hebben voor de
handelØ(ÖÏ), mits dit wel geldt voor de overeenkomst
als geheel.
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zijn voor het vermogen van een dienstverrichter of
een exploitant om een bepaalde dienst aan te bieden. Zelfs indien de markten overwegend nationaal
zijn, zoals momenteel in het algemeen het geval is
gezien de stand van de liberalisering, zal misbruik
van een machtspositie doorgaans de marktstructuur
beõnvloeden, hetgeen weer gevolgen heeft voor de
handel tussen lidstaten.
148.ÙDergelijke gevallen, die aanleiding geven tot bezwaren op grond van artikel 86, zullen vaak betrekking hebben op bedingen in toegangsovereenkomsten die misbruik vormen of op een weigering
om een dergelijke overeenkomst (op redelijke voorwaarden) aan te gaan. In deze gevallen zijn de eerdergenoemde criteria voor de beoordeling, of een
toegangsovereenkomst nadelige gevolgen voor de
handel tussen lidstaten kan hebben, evenzeer relevant.

CONCLUSIES

146.ÙBij overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector zal de Commissie niet alleen de
rechtstreekse gevolgen van de mededingingsbeperkingen voor de intracommunautaire handel op de
markt voor toegang in aanmerking nemen, maar
ook de gevolgen voor de markt van stroomafwaartse telecommunicatiediensten. De Commissie
zal ook aandacht hebben voor de mogelijkheid dat
deze ondernemingen een bepaalde geografische
markt afsluiten, waardoor reeds in andere lidstaten
gevestigde ondernemingen ervan weerhouden worden te concurreren op die markt.

147.ÙTelecommunicatieovereenkomsten die betrekking
hebben op toegang zullen doorgaans nadelige gevolgen hebben voor de handel tussen lidstaten, omdat de diensten die via een netwerk worden aangeboden in de gehele Gemeenschap verhandeld worden en toegangsovereenkomsten bepalend kunnen

149.ÙDe Commissie is van oordeel dat de mededingingsregels en de sectorspecifieke regelgeving een coherent geheel van maatregelen vormen, waarmee een
geliberaliseerde en door mededinging gekenmerkte
omgeving voor telecommunicatiemarkten in de Gemeenschap kan worden gewaarborgd.
150.ÙBij haar optreden in deze sector zal de Commissie
ernaar streven een onnodige verdubbeling te vermijden van met name de mededingingsprocedures
en de nationale/communautaire wetgevingsprocedures in ONP-verband.
151.ÙWanneer een beroep op de mededingingsregels
wordt gedaan, zal de Commissie nagaan welke
markten relevant zijn en de artikelen 85 en 86 toepassen in overeenstemming met de hiervoor uiteengezette beginselen.
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(Î) Overeenkomstig de richtlijnen van de Commissie 96/19/EG en 96/2/EG kunnen bepaalde lidstaten voor een beperkte periode om
een uitzondering op volledige liberalisering verzoeken. Deze bekendmaking laat dergelijke uitzonderingen onverlet, en de Commissie zal bij de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang, als omschreven in deze bekendmaking,
rekening houden met het bestaan daarvan. Zie:
Beschikking 97/114/EG van de Commissie van 27 november 1996 betreffende de door Ierland gevraagde aanvullende termijnen
voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 90/388/EEG en 96/2/EG met betrekking tot de volledige mededinging op de telecommunicatiemarkten (PB L 41 van 12.2.1997, blz. 8).
Beschikking 97/310/EG van de Commissie van 12 februari 1997 betreffende de toekenning aan Portugal van bijkomende termijnen
voor de uitvoering van de Richtlijnen 90/388/EEG en 96/2/EG betreffende de volledige mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 133 van 24.5.1997, blz. 19).
Beschikking 97/568/EG van de Commissie van 14 mai 1997 betreffende de toekenning aan Luxemburg van bijkomende termijnen
voor de uitvoering van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de volledige mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 234 van 26.8.1997, blz. 7).
Beschikking 97/603/EG van de Commissie van 10 juni 1997 betreffende de toekenning aan Spanje van bijkomende termijnen voor
de uitvoering van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de volledige mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 243 van 5.9.1997, blz. 48).
Beschikking 97/607/EG van de Commissie van 18 juni 1997 betreffende de toekenning aan Griekenland van bijkomende termijnen
voor de uitvoering van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de volledige mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 245 van 9.9.1997, blz. 6).
(Ï) Mededeling van de Commissie van 3 mei 1995 aan het Europees Parlement en de Raad — Overleg over het Groenboek inzake de
liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabeltelevisienetwerken, COM(95) 158 def.
(Ð) Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie van 16 mai 1988 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (PB L 131 van 27.5.1988, blz. 73).
Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10) (hierna ook ,,dienstenrichtlijn’’ genoemd).
Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/301/EEG en 90/388/EEG met name
met betrekking tot satellitcommunicatie (PB L 268 van 19.10.1994, blz. 15).
Richtlijn 95/51/EG van de Commissie van 18 oktober 1995 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG inzake de opheffing van de
beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten (PB
L 256 van 26.10.1995, blz. 49).
Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot mobiele en
persoonlijke communicatie (PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59).
Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering
van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (PB L 74 van 22.3.1996, blz. 13) (hierna ook ,,volledige mededingingsrichtlijn’’ genoemd).
(Ñ) Interconnectie-overeenkomsten zijn de belangrijkste vorm van toegangsovereenkomsten in de telecommunicatiesector. De regels
inzake Open Network Provision (ONP) vormen de grondslag voor interconnectie-overeenkomsten, en de toepassing van de mededingingsregels moet tegen deze achtergrond worden bezien:
Richtlijn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor
algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (PB L 117 van 7.5.1997, blz. 15)
(hierna ook ,,vergunningenrichtlijn’’ genoemd);
Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied,
wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open
Network Provision (ONP) (PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32) (hierna ook ,,interconnectierichtlijn’’ genoemd);
Richtlijn 90/387/EEG van 28 juni 1990 van de Raad betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (PB L 192 van 24.7.1990, blz. 1) (hierna ook ,,kaderrichtlijn’’ genoemd);
Richtlijn 92/44/EEG van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network Provision op huurlijnen, (PB L 165 van
19.6.1992, blz. 27) (hierna ook ,,huurlijnenrichtlijn’’ genoemd);
Richtlijn 95/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake de toepassing van Open Network
Provision op spraaktelefonie (PB L 321 van 30.2.1995, blz. 6) vervangen door Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele
telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 24) (hierna ook ,,spraaktelefonierichtlijn’’ genoemd);
Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1) (hierna ook ,,gegevensbeschermingsrichtlijn’’ genoemd).
(Ò) PB C 233 van 6.9.1991, blz. 2.
(Ó) In de telecommunicatiesector met name Beschikking 91/562/EEG van de Commissie van 18 oktober 1991, Eirpage (PB L 306 van
7.11.1991, blz. 22). Beschikkingen 96/546/EG en 96/547/EG van de Commissie van 17 juli 1996, Atlas en Phoenix (PB L 239 van
19.9.1996, blz. 23 en 57) en Beschikking 97/780/EG van de Commissie van 29 oktober 1997, Unisource (PB L 318 van 20.11.1997,
blz. 1). Er is ook een aantal zaken aanhangig die betrekking hebben op toegang.
(Ô) Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, juni 1995; Competition aspects of access by
service providers to the resources of telecommunications operators, december 1995. Zie ook Competition Aspects of Access Pricing,
december 1995.
(Õ) Groenboek van 3 december 1997 over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en de
implicaties daarvan voor de regelgeving (COM(97) 623 def.).
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(Ö) Zie het Besluit van de Raad van 28 november 1997 betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, voorzover het
aangelegenheden die onder haar bevoegdheden vallen betreft, van de resultaten van de WTO-onderhandelingen over basistelecommunicatiediensten (PB L 347 van 18.12.1997, blz. 45).
(ÎÍ)ÙIn het geval van de ONP-richtlijn met betrekking tot huurlijnen is er een eerste fase waarin de gebruiker zich met een klacht kan
wenden tot de nationale regelgevende instantie. Dit kan een aantal voordelen bieden. In de telecommunicatiesectoren is uit ervaring
gebleken dat ondernemingen vaak niet graag worden gezien als klagers tegen de TO waarvan zij niet alleen afhankelijk zijn voor
het specifieke voorwerp van het conflict, maar ook in aanzienlijk bredere en verderstrekkende zin, en dat de procedures in het
kader van ONP derhalve een aantrekkelijke keuzemogelijkheid zijn. De ONP-procedures kunnen voorts worden toegepast op een
bredere reeks problemen inzake toegang dan de mededingingsregels. Ten slotte kunnen deze procedures gebruikers het voordeel
bieden van nabijheid en bekendheid met de nationale bestuursrechtelijke procedures, waarbij de taal ook een factor van belang is.
Overeenkomstig de ONP-huurlijnenrichtlijn is er, indien er geen oplossing kan worden gevonden op nationaal niveau, (bemiddelingsprocedure). In dat geval moet binnen twee maanden overeenstemming tussen de partijen worden bereikt, welke termijn met
een maand kan worden verlengd indien de partijen hiermee instemmen.
(ÎÎ)ÙEen NRI is een nationale regelgevende instantie voor de telecommunicatiesector, die door een lidstaat is ingesteld in verband met
de dienstenrichtlijn, als gewijzigd, en met het ONP-kader. De lijst van NRI’s wordt regelmatig bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, en een exemplaar van de meest recente lijst kan worden gevonden op
http://www.ispo.cec.be.
(ÎÏ)ÙArtikelen 9 en 17 van de Interconnectierichtlijn.
(ÎÐ)ÙZie artikel 7 van de dienstenrichtlijn (zie voetnoot 3) en artikel 5Øbis van de ONP-kaderrichtlijn (zie voetnoot 4). Zie ook de
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van zaken en de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB C 275 van 20.10.1995,
blz. 2).
Zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 9 november 1995 in Zaak C-91/94, Thierry Tranchant en Telephones Stores SARL, Jurispr. blz. I-3911.
(ÎÑ)ÙArtikel 9, lid 3, van de inzake interconnectierichtlijn, zie voetnoot 4.
(ÎÒ)ÙArresten van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in zaak T-24/90, Automec/Commissie, Jurispr.
1992, blz. II-2223, r.o. 77, en zaak T-114/92, BEMIM, Jurispr. 1995, blz. II-147.
(ÎÓ)ÙPunt 14 van de Bekendmaking betreffende samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties voor de
toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (PB C 39 van 13.2.1993, blz. 6).
Bekendmaking betreffende de samenwerking tussen de nationale mededingingsautoriteiten en de Commissie (PB C 313 van
15.10.1997, blz. 3).
(ÎÔ)ÙZaak 127/73, BRT/SABAM, Jurispr. 1974, blz. 51.
(ÎÕ)ÙZaak 66/86, Ahmed Saeed, Jurispr. 1989, blz. 803.
(ÎÖ)ÙZo mogen zij niet de resultaten van mededingingsbeperkend gedrag aanmoedigen, versterken of goedkeuren: Ahmed Saeed, zie
voetnoot 18; zaak 153/93, Duitsland/Delta Schiffahrtsges., Jurispr. 1994, blz. I-2517, en zaak 267/86, Van Eycke, Jurispr. 1988,
blz. 4769.
(ÏÍ)ÙZaak 13/77, GB-Inno-BM/ATAB, Jurispr. 1977, blz. 2115, r.o. 33: ,,dat mitsdien, ofschoon artikel 86 zich tot de ondernemingen
richt, het Verdrag toch ook de lidstaten de verplichting oplegt geen maatregelen te nemen of te handhaven welke die bepaling haar
nuttig effect kunnen ontnemen.’’.
(ÏÎ)ÙVoor andere verplichtingen van de nationale autoriteiten zie zaak nr. 103/88, Fratelli Costanzo SpA, Jurispr. 1989, 1839.
In Ahmed Saeed (zie voetnoot 18): ,,De artikelen 5 en 90 van het Verdrag moeten in die zin worden uitgelegd,
—Ùdat zij de nationale autoriteiten verbieden de totstandkoming te begunstigen van tariefovereenkomsten die in strijd zijn met
artikel 85, lid 1, of eventueel met artikel 86 van het Verdrag,
—Ùdat zij in de weg staan aan de goedkeuring door die autoriteiten van uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende tarieven’’.
(ÏÏ)ÙGevoegde zaken C-6 en C-9/90, Francovich, Jurispr. 1991, blz. I-5357; zaak C-46/93, Brasserie de Pðcheur/Duitsland en zaak
C-48/93 R/Secretary of State for Transport ex parte Factortame e.a., Jurispr. 1996, blz. I-1029.
(ÏÐ)ÙZie bijvoorbeeld overweging 18 van de huurlijnenrichtlijn en artikel 9, lid 3, van de ONP-interconnectierichtlijn (zie voetnoot 4).
(ÏÑ)ÙVerordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen
(PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1); gerectificeerde versie in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13.
(ÏÒ)ÙVerordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962, eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het
Verdrag (PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62).
(ÏÓ)ÙArtikelen 2 en 4, lid 1, van Verordening nr. 17.
(ÏÔ)ÙArtikel 3 van Verordening nr. 17.
(ÏÕ)ÙArtikelen 3 en 12 van Verordening nr. 17.
(ÏÖ)ÙZaak 792/79R, Camera Care/Commissie, Jursipr. 1980, blz. 119. Zie ook zaak T-44/90, La Cinq/Commissie, Jurispr. 1992,
blz. II-1.
(ÐÍ)ÙZie punt 16 van de in voetnoot 16 genoemde Bekendmaking betreffende samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties
en de Commissie.
(ÐÎ)ÙArtikel2 of artikel 4, lid 1, van Verordening nr. 17.
(ÐÏ)ÙCamera Care en La Cinq, zie voetnoot 29.
(ÐÐ)ÙZie punt 16 van de in voetnoot 16 genoemde Bekendmaking betreffende de samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en de Commissie.
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(ÐÑ)ÙZie punt 18.
(ÐÒ)ÙZie Automec, aangehaald in voetnoot 15, in r.o. 86.
(ÐÓ)ÙBRT/SABAM, aangehaald in voetnoot 17.
(ÐÔ)ÙArtikel 9, leden 1 en 3, van de ONP-interconnectierichtlijn.
(ÐÕ)ÙZaak 14/83, Von Colson, Jurispr. 1984, blz. 1891.
(ÐÖ)ÙArtikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17.
(ÑÍ)ÙArtikel 15, lid 5, van Verordening nr. 17.
(ÑÎ)ÙArtikel 15, lid 6, van Verordening nr. 17.
(ÑÏ)ÙArtikel 6, onder c), van de ONP-interconnectierichtlijn.
(ÑÐ)ÙZie onder meer artikel 9 van de ONP-interconnectierichtlijn.
(ÑÑ)ÙRichtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17, respectievelijk artikel
65, lid 5, van het EGKS-Verdrag worden opgelegd (PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3).
(ÑÒ)ÙZie voetnoot 22.
(ÑÓ)ÙPB C 372 van 9.12.1997, blz. 5.
(ÑÔ)ÙIn de volledige-mededelingsrichtlijn is interconnectie gedefinieerd als:
,,de fysieke en logische verbinding tussen de telecommunicatie-installaties van organisaties die telecommunicatienetten en/of telecommunicatiediensten aanbieden, ten einde de gebruikers van een organisatie in staat te stellen te communiceren met de gebruikers
van dezelfde of een andere organisatie, of toegang te bieden tot door derde organisaties aangeboden diensten.’’.
In de volledige-mededingingsrichtlijn en de ONP-richtlijnen worden telecommunicatiediensten gedefinieerd als:
,,een dienst waarvan de levering geheel of ten dele bestaat in de transmissie en routering van signalen over telecommunicatienetwerken’’.
Hiertoe behoren derhalve ook de uitzending van omroepsignalen en kabeltelevisienetten.
Een telecommunicatienet wordt gedefinieerd als:
,,de transmissieapparatuur en, waar van toepassing, de schakelapparatuur en andere uitrustingen die het transport mogelijk maken
van signalen tussen gedefinieerde netwerkaansluitpunten via draadverbindingen, radiogolven, optische middelen of andere elektronische middelen’’.
(ÑÕ)ÙBeschikking 94/894/EG van de Commissie van 13 december 1994, Eurotunnel (PB L 354 van 31.12.1994, blz. 66).
(ÑÖ)ÙZie de richtsnoeren genoemed in voetnoot 5 van deze bekendmaking, punten 15 en 16.
(ÒÍ)ÙBeschikking 82/896/EEG van de Commissie van 15 december 1982, BNIC/AROW (PB L 379 van 31.12.1982, blz. 1).
(ÒÎ)ÙZie voetnoot 18.
(ÒÏ)ÙGevoegde zaken C-48 en 66/90, Nederland e.a./Commissie, Jurispr. 1992, blz. I-565.
(ÒÐ)ÙZie Ahmed Saeed, aangehaald in voetnoot 18, in welke zaak de interne-marktwetgeving met betrekking tot prijzen werd gebruikt
als hulpmiddel om te bepalen welk prijsniveau diende te worden aangemerkt als oneerlijk in het licht van artikel 86.
(ÒÑ)ÙOp elke markt had Tetra Pak te maken met dezelfde potentiñle klanten en daadwerkelijke concurrenten. Zaak C-333/94/P, Tetra
Pak International SA/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. 1996, blz. I-5951.
(ÒÒ)ÙZie ook de definitie die opgenomen is in de Aanvullende verbintenis betreffende beginselen van regelgeving door de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten en wordt gebruikt door de Groep basistelecommunicatie bij de onderhandelingen in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO):
Volgens deze definitie zijn essentiñle faciliteiten van een openbaar telecommunicatietransportnetwerk en -dienst die
a)Ùuitsluitend of overwegend geleverd worden door een enkele aanbieder of een klein aantal aanbieders, en
b) niet op economisch of technisch haalbare wijze vervangen kunnen worden voor het aanbieden van een dienst.
(ÒÓ)ÙZaak 6/72, Continental Can, Jurispr. 1973, blz. 215.
(ÒÔ)ÙIn dit verband dient te worden vermeld dat in ONP-verband een organisatie met een aanmerkelijke marktpositie kan worden
aangemeld. Of er al dan niet een aanmerkelijke marktpositie is, hangt af van een aantal factoren, maar het uitgangspunt is dat een
organisatie met een marktaandeel van meer dan 25Ø% over een aanmerkelijke marktpositie beschikt. Bij haar beoordeling op basis
van de mededingingsregels zal de Commissie rekening houden met de vraag, of een onderneming overeenkomstig de ONP-regels
aangemeld is als organisatie met een aanmerkelijke marktpositie. Het is echter duidelijk, dat het begrip ,,aanmerkelijke marktpositie’’ in het algemeen een economische positie beschrijft die minder is dan een machtspositie; dat een onderneming een aanmerkelijke marktpositie in de zin van de ONP-regels heeft, zal derhalve in het algemeen niet tot de veronderstelling leiden dat deze een
machtspositie inneemt, hoewel dit in bepaalde situaties wel het geval kan blijken te zijn. Bij de beoordeling hiervan zal de vraag, of
de in de ONP-procedures gebezigde marktdefinitie geschikt is voor gebruik bij de toepassing van de mededingingsregels, een
belangrijke rol spelen.
(ÒÕ)ÙHoffmann-La Roche, Jurispr. 1979, blz. 461, Beschikkinig 89/113/EEG van de Commissie van 21 december 1988, Racal Decca
(PB L 43 van 15.2.1989, blz. 27).
(ÒÖ)ÙBeschikking 92/553/EEG van de Commissie van 22 juli 1992, Nestl~/Perrier (PB L 356 van 5.12.1992, blz. 1).
(ÓÍ)ÙDe meest gebruikelijke situatie.
(ÓÎ)ÙGevoegde zaken 6/73 en 7/73, Commercial Solvents/Commissie, Jurispr. 1974, blz. 223 en zaak 311/84, CBEM/CLT en IPB,
Jurispr. 1985, blz. 3261.
(ÓÏ)ÙZaak C-62/86, AKZO/Commissie, Jurispr. 1991, blz. I-3359 en zaak T-65/89, BPB Industries en British Gypsum/Commissie,
Jurispr. 1993, blz. II-389.
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(ÓÐ)ÙTetra Pak International/Commissie, Jurispr. 1996, blz. I-5951. In dit vierde geval is de toepassing van artikel 86 slechts gerechtvaardigd onder bijzondere omstandigheden (Tetra Pak, r.o. 29 en 30).
(ÓÑ)ÙZaak 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissie, Jurispr. 1979, blz. 461.
(ÓÒ)ÙBeschikking 94/19/EG van de Commissie van 21 december 1993, Sea Containers/Stena Sealink (PB L 15 van 18.1.1994, blz. 8);
Beschikking 94/119/EG van de Commissie van 21 december 1993, Rødby (PB L 55 van 26.2.1994, blz. 52).
(ÓÓ)ÙZie onder meer ook:
Arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg in
Zaken 6 en 7/73, Commercial Solvents/Commissie, Jurispr. 1974, blz. 223;
Zaak 311/84, T~l~marketing, Jurispr. 1985, blz. 3261;
Zaak C-18/88 RTT/GB-Inno, Jurispr. 1991, blz. I-5941;
Zaak C-260/89, Elliniki Radiophonia Teleorassi, Jurispr. 1991, blz. I-2925;
Zaken T-69, T-70 en T-76/89, RTE, BBC en ITP/Commissie, Jurispr. 1991, blz. II-485, 535, 575;
Zaak C-271/90, Spanje/Commissie, Jurispr. 1992, blz. I-5833;
Zaken C-241 en 242/91, RTE en ITP Ltd/Commissie (Magill), Jurispr. 1995, blz. I-743.
Beschikkingen van de Commissie:
76/185/EGKS van 29 oktober 1975, National Carbonizing Company (PB L 35 van 10.2.1976, blz. 6);
88/589/EEG van 4 november 1988, London European/Sabena (PB L 317 van 24.11.1988, blz. 47);
92/213/EEG van 26 februari 1992, British Midland/Aer Lingus (PB L 96 van 10.4.1992, blz. 34);
B@I/Sealink, (1992) 5 CMLR 255; Bull. EG nr. 6-1992, punt 1.3.30.
(ÓÔ)ÙHet volstaat niet om aan te tonen dat ~~n concurrent de toegang tot een faciliteit nodig heeft om op de stroomafwaartse markt te
kunnen concurreren. Het is noodzakelijk om aan te tonen dat deze toegang noodzakelijk is voor alle concurrenten (uitzondering
daargelaten), voordat toegang verplicht kan worden gesteld.
(ÓÕ)ÙZoals opgemerkt in punt 91.
(ÓÖ)ÙZie punt 105.
(ÔÍ)ÙZaken 6 en 7/73, Commercial Solvents, Jurispr. 1974, blz. 223.
(ÔÎ)ÙOm het net te gebruiken voor het bereiken van hun eigen klanten.
(ÔÏ)ÙHiermee is ook rekening gehouden in het ONP-kader: zie artikel 7, lid 4, van de interconnectierichtlijn, artikel 12, lid 4, van de
spraaktelefonierichtlijn en bijlage II bij de ONP-kaderrichtlijn.
(ÔÐ)ÙWaaronder diensten die voor de partij die om toegang verzoekt, overbodig zijn, of zelfs diensten die de verzoeker zelf aan zijn
klanten wil aanbieden.
(ÔÑ)ÙTetra Pak International, aangehaald in voetnoot 63.
(ÔÒ)ÙDe Mededeling van de Commissie van 27 november 1996 over beoordelingscriteria voor nationale regelingen voor de kostenberekening en financiering van de universele dienst en richtsnoeren voor de toepassing van dergelijke regelingen zal relevant zijn voor
de beoordeling in hoeverre de verplichting van universele dienstverlening een rechtvaardiging kan vormen voor een extra bijdrage
in de netto kosten van de universele dienst COM(96) 608 van 27 november 1996. Zie ook de verwijzing naar de verplichting van
universele dienstverlening in punt 59.
(ÔÓ)ÙZaak 26/75, General Motors NV/Commissie, Jurispr. 1975, blz. 1367, r.o. 12.
(ÔÔ)ÙZaak 27/76, United Brands Company en United Brands Continental BV/Commissie, Jurispr. 1978, blz. 207.
(ÔÕ)ÙAhmed Saeed, aangehaald in voetnoot 18, r.o. 43.
(ÔÖ)ÙZaak 30/87, Corinne Bodson/Pompes funbres des r~gions lib~r~es, Jurispr. 1988, blz. 2479. Zie ook: gevoegde zaken 110/88,
241/88 en 242/88, François Lucazeau e.a./Soci~t~ des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) e.a., Jurispr. 1989,
blz. 2811, r.o. 25: ,,Opgemerkt zij, dat wanneer een onderneming met een machtspositie voor de door haar verrichte diensten
aanzienlijk hogere tarieven verlangt, dan die welke in de andere lidstaten worden toegepast, en de tariefniveaus op homogene
grondslag zijn vergeleken, dit verschil als een aanwijzing voor een misbruik van een machtspositie is te beschouwen. De betrokken
onderneming dient het verschil dan te rechtvaardigen op basis van objectieve verschillen tussen de situatie in de betrokken lidstaat
en die in de andere lidstaten.’’.
(ÕÍ)ÙZie de ONP-regels en de Aanbeveling van de Commissie inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (PB
L 73 van 12.3.1998, blz. 42) (tekst van de Aanbeveling) en (PB C 84 van 19.3.1998, blz. 3) (Mededeling over de Aanbeveling).
(ÕÎ)ÙBijvoorbeeld bij hun berekening van interconnectietarieven.
(ÕÏ)ÙZie AKZO, aangehaald in voetnoot 62.
(ÕÐ)ÙAKZO, r.o. 71.
(ÕÑ)ÙBeschikking 88/518/EEG van de Commissie, Brown Napier/British Sugar, (PB L 284 van 19.10.1988, blz. 15): de marge tussen de
industriñle prijzen en de detailhandelsprijzen was geslonken tot het punt waarop de groothandelsinkoper met verpakkingsactiviteiten die even efficiñnt waren als die van de groothandelsleverancier niet op winstgevende wijze de detailhandelsmarkt kon bedienen.
Zie ook National Carbonizing, aangehaald in voetnoot 66.
(ÕÒ)ÙWanneer de capaciteit van de infrastructuur echter onderbezet is, kan het in rekening brengen van verschillende prijzen voor
toegang, gerelateerd aan de vraag op de verschillende stroomafwaartse markten, gerechtvaardigd zijn, wanneer deze differentiatie
een betere benutting van de infrastructuur en een betere ontwikkeling van bepaalde markten mogelijk maakt en niet leidt tot
beperking of vervalsing van de mededinging. In dit geval zal de Commissie de algemene gevolgen van deze prijsdifferentiatie voor
alle stroomafwaartse markten beoordelen.
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(ÕÓ)ÙZaak C-310/93ØP, BPB Industries PLC en British Gypsum Ltd/Commissie, Jurispr. 1995, blz. I-865, 904, betreffende discriminatie
door BPB tussen klanten in de verwante markt voor droog gips.
(ÕÔ)ÙD.w.z. naar corresponderende netwerkexploitanten die de voorkeur genieten.
(ÕÕ)ÙBeschikking 94/663/EG van de Commissie, Night Services (PB L 259 van 7.10.1994, blz. 20); Beschikking 94/894/EG van de
Commissie, zie voetnoot 48.
(ÕÖ)ÙZaak T-34/92, Fiatagri UK en New Holland Ford/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-905; arrest van 28 mei 1998 in zaak C-8/95ØP
New Holland Ford/Commissie, nog niet gepubliceerd in de Jurispr.
Zaak T-5/92, John Deere/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-957; arrest van 28 mei 1998 in zaak C-7/95ØP, John Deere/Commissie,
nog niet gepubliceerd in de Jurispr.
Beschikking 92/157/EEG van de Commissie van 17 februari 1992: UK Agricultural Tractor Registration Exchange (PB L 68 van
13.3.1992, blz. 19).
(ÖÍ)ÙZaak 8/72, Vereniging van Cementhandelaren/Commissie, Jurispr. 1972, blz. 977;
Zaak 123/85, Bureau National Interprofessionnel du Cognac/Clair, Jurispr. 1985, blz. 391;
Beschikking van de Commissie, Cement (PB L 343 van 30.12.1994, blz. 1) in beroep zaak T-58/95.
(ÖÎ)ÙZaak 56/65, STM, Jurispr. 1966, blz. 392.
(ÖÏ)ÙZaak 193/83, Windsurfing International Inc/Commissie, Jurispr. 1986, blz. 611.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak nr. IV/M.1182 — *** Akzo Nobel/Courtaulds)
(98/C 265/03)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 30 juni 1998 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde
aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren.
Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr.
4064/89 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is enkel beschikbaar in het Engels
en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle zakengeheimen. De tekst zal verkrijgbaar zijn:
—Ùop papier bij de verkooppunten van het Bureau voor officiñle publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
—Ùin elektronische vorm in de ,,CEN’’-versie van de Celex-database, onder documentnummer
398M1182. Celex is het geautomatiseerde documentatiesysteem van het Europees Gemeenschapsrecht. Voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te
nemen met:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Telefoon (352) 29Ø29-42455, fax (352) 29Ø29-42763.
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BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING (EG) Nr. 3381/94 — HERZIENE KENNISGEVING VAN DE NATIONALE CONTROLES OP GOEDEREN VOOR TWEEãRLEI GEBRUIK
(OBGAVE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK)

(98/C 265/04)
(Voor de EER relevante tekst)

Verenigd Koninkrijk
Tenzij anders bepaald is de uitvoer zonder vergunning van
al de hierna vermelde goederen naar alle bestemmingen
buiten de Gemeenschap verboden.

d)Ùuitrusting en apparatuur, met inbegrip van schilden
en helmen, speciaal ontworpen voor het opruimen
van explosieven;
met uitzondering van:
bomdekens.

Groep 2 (Î)

2.ÙExplosieven met lineaire snijlading

GOEDEREN DIE BESTEMD ZIJN OM IN COMBINATIE
MET EXPLOSIEVEN TE WORDEN GEBRUIKT

3.ÙVoor het gebruik van de bovenstaande goederenvereiste technologie (de woorden ,,technologie’’, ,,vereist’’ en ,,gebruik’’ hebben de betekenis die daaraan is
gegeven in Part III van Schedule 1).

1.ÙUitrusting of apparatuur, andere dan die bedoeld in
Part III van Schedule 1 van de Export Goods (Control) Order 1994, gewijzigd bij S.I. 1996/2663, of onder de posten 1A005, 3A229 of 3A232 van bijlage I
bij Besluit 94/942/GBVB van de Raad, voor het opsporen van of gebruik met explosieven of voor de behandeling van of de bescherming tegen geõmproviseerde explosieve voorwerpen (als omschreven in Part
III van Schedule 1), en speciaal ontworpen componenten daarvan:
a)Ùelektronische uitrusting voor het opsporen van verborgen explosieven;
met uitzondering van:
televisie- of röntgen-inspectie-apparatuur:
b) elektronische storingsapparatuur die speciaal is
ontworpen ter voorkoming van detonatie door
middel van radio-afstandsbediening of geõmproviseerde springstoffen;

Groep 3 (Ï)
VOERTUIGEN

De uitvoer van de in deze groep vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Bosniñ en Herzegovina,
Kroatiñ, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniñ en de Federatieve Republiek Joegoslaviñ:
a)ÙTerreinbedrijfsvoertuigen met vierwielaandrijving met
een bodemvrijheid van meer dan 175Ømm;
b) Zware sleepvoertuigen die een vrijhangende last van
meer dan 6 ton of, door middel van lieren, een last
van meer dan 10 ton kunnen slepen;
c) Vrachtwagens voorzien van een laadbak met zijkleppen met een laadvermogen van meer dan 5 ton.
Schedule 2 (Ð)

c) uitrusting en apparatuur die speciaal zijn ontworpen voor het detoneren van explosieven met elektrische of niet-elektrische middelen, met inbegrip
van springstoffen, detonatoren, ontstekers en ontstekingslonten;
met uitzondering van:
uitrusting en apparatuur die speciaal zijn ontworpen voor een specifiek commercieel gebruiksdoeleinde bestaande in het op gang brengen of in werking stellen door middel van explosieven van andere uitrusting en apparatuur die als zodanig niet
bestemd zijn om explosies op gang te brengen of te
veroorzaken.
(Î)ÙZie Part I van Schedule 1 bij de Export of Goods (Control)
Order 1994 (S.I. 1994/1191), gewijzigd, wat deze procedure
betreft, bij S.I. 1997/2758.

De hiernavolgende verwijzingen naar de Export of Goods
(Control) Order 1994 worden geacht te zijn gedaan naar
deze Order als gewijzigd bij S.I. 1996/2663 en 1997/1008
en 2758.
1A905 Draagbare apparaten, andere dan die vermeld
onder post PL 5001 van Part III van Schedule 1
van de Export of Goods (Control) Order 1994,
bestemd voor zelfbescherming door het aanbrengen van een incapacitantium en speciaal ontworpen componenten daarvoor.
(Ï)ÙZie Part I van Schedule 1 bij de Export of Goods (Control)
Order 1994 (S.I. 1994/1191), gewijzigd, wat deze producten
betreft, bij 1997/2758.
(Ð)ÙZie Schedule II van de Dual-Use and Related Goods (Export Controls) Regulations 1998 (S.I. 1996/2721), gewijzigd, wat deze producten betreft, bij 1997/324, 1694 en
2759 en 1998/272.
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1B915 Uitrusting voor het vervaardigen, hanteren en
keuren van goederen vermeld onder de posten
1C011.a, 1C011.b en 1C111 van ,,Annex I’’ of
onder de posten ML8a.1, ML8a.2, ML8a.3,
ML8a.5, ML8a.6, ML8a.7, ML8a.18, ML8a.19;
ML8a.20; ML8d, ML8e.10, ML8e.11, ML8e.18,
ML8e.22, ML8e.29, ML8e.32, ML8e.39 en
ML8e41 van Part III van Schedule 1 van de Export Goods (Control) Order 1994, met uitzondering van de apparatuur die is omschreven onder
post ML18a van dat deel en speciaal ontworpen
componenten daarvoor.
Noot:
1.ÙDe enige mengers die hieronder vallen, zijn
die welke geschrikt zijn voor het mengen onder vacuum bij een druk van 0 tot 13,326 kPa,
met de mogelijkheid om de temperatuur van
de mengkamer te regelen:
a)Ùniet-continu mengers met een totale inhoud van 110 liter of meer en ten minste
een excentrisch geplaatste meng- of kneedas;
b) continu mengers met twee of meer mengof kneedassen en de mogelijkheid om de
mengkamer te openen.
2.ÙDeze post omvat luchtstraalmolens die in staat
zijn tot het bewerken van ammoniumperchloraat,
cyclotetramethyleen-tetranitramine
(HMX)
of
cyclotrimethyleen-trinitramine
(RDX).
3.ÙDeze post omvat niet de goederen vermeld
onder post IB115 van ,,Annex I’’.

1C950 Mengels die de onder post 1C350 van ,,Annex I’’
vermelde chemicaliñn bevatten.
Met uitzondering van:
Mengsels bevattende gecontroleerde chemicaliñn:
1.Ùdie zijn gereedgemaakt voor de verkoop in
het klein en bestemd zijn voor individueel persoonlijk gebruik of verbruik;
of
2.Ùwaarin de chemische stof op zodanige wijze
voorkomt dat deze niet op eenvoudige wijze
door middel van standaardprocessen kan worden teruggewonnen.

1C991 De hiernavolgende andere explosieven en stuwstoffen en verwante stoffen:
a)Ùamatol;
b)Ùnicrocellulose (bevattende meer dan 12,5Ø%
stikstof);
c)Ùnitroglycol;
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d)Ùpentaerytritol-tetranitraat (PETN);
e)Ùpicrylchloride;
f)Ù trinitrofenyl-methylnitramine (tetryl);
g)Ù2,4,6-trinitrotolueen (TNT).
1C992 Vaccins ter bescherming tegen een van de volgende stoffen:
a)Ùbaccillus anthracis; of
b)Ùbotulinum-toxine
1E915 ,,Technologie’’ in de zin van de algemene technologie noot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van de onder post
1B915 vermelde uitrusting.
1E950 ,,Technologie’’ in de zin van de algemene technologie noot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van de onder post
1C950 vermelde mengsels.
5A990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. Apparatuur voor communicatie
door middel van troposferische verstrooiing die
gebruik maakt van analoge of digitale modulatietechnieken en speciaal daarvoor ontworpen componenten.
5E990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. ,,Technologie’’ in de zin van de algemene technologienoot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van de
onder post 5A990 evermelde goederen.
8A990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran en
Irak. Vaartuigen en opblaasboten, al dan niet opgeblazen, alsmede daarvoor ontworpen uitrusting
en componenten, andere dan vaartuigen, uitrusting of componenten bedoeld onder post ML9
van Part III van Schedule 1 van de Export of
Goods (Control) Order 1994 of in bijlage I bij
Beschikking 94/942/GBVB van de Raad.
8D990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran en
Irak. Programmatuur voor de ,,ontwikkeling’’, de
,,productie’’, of het ,,gebruik’’ van de onder post
8A990 vermelde goederen.
8E990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran en
Irak. ,,Technologie’’ in de zin van de algemene
technologienoot voor de ,,ontwikkeling’’, de
,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van de onder de
posten 8A990 en 8D990 vermelde goederen.
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9A990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. ,,Luchtvaartuigen’’ met een maximum totaalgewicht van 390Økg of meer en vliegtuigmotoren, alsmede uitrusting en onderdelen
daarvan, andere dan elders genoemd in dit
Schedule of onder post ML10 van Part III van
Schedule 1 van de Export of Goods (Control)
Order 1994 of in bijlage I bij Beschikking
94/942/GBVB.

9A991 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. ,,Luchtvaartuigen’’ en bestuurbare
parachutes andere dan die welke zijn vermeld
onder post ML10 van Part III van Schedule 1
van de Export of Goods (Control) Order 1994,
met een maximum totaalgewicht van 390 kg.

9A993 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Libiñ.
Uitrusting voor het simuleren of modelleren van
alle functies van alle ,,luchtvaartuigen’’ of enig
deel van een ,,luchtvaartuig’’, speciaal ontworpen
componenten en speciaal ontworpen toebehoren
hiervoor.

9D993 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Libiñ.
Speciaal ontworpen of gewijzigde programmatuur voor het ,,gebruik’’ van de onder post
9A993 vermelde ,,goederen’’.
9E990 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. ,,Technologie’’ in de zin van de algemene technologienoot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van de
onder post 9A990 vermelde goederen.
9E991 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Iran,
Irak en Libiñ. ,,Technologie’’ in de zin van de
algemene technologienoot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van ,,uitrusting’’ of ,,programmatuur’’ als bedoeld onder
post 9A991.
9E993 De uitvoer van de onder deze post vermelde goederen is verboden naar alle bestemmingen in Libiñ.
,,Technologie’’ in de zin van de algemene technologienoot voor de ,,ontwikkeling’’, de ,,productie’’ of het ,,gebruik’’ van ,,uitrusting’’ of
,,programmatuur’’ als bedoeld onder de posten
9A993 of 9D993.

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(98/C 265/05)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend. De bekendmaking houdt verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6,
die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB (Ú)ÚÚBGA (x)
National nummer van het dossier: 03013

1. Bevoegde dienst van de lidstaat: (Verenigd Koninkrijk)
Naam:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Telefoon:Ù(44-171) 270Ø88Ø65
Fax:

(44-171) 270Ø80Ø71
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2. Aanvragende groepering
a)ÙNaam:ÙExmoor Blue Cheese
b) Adres: Willet Farm, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset, TA4 3QB
c) Samenstelling:ÙProducent/Verwerker (1)ÚAndere (1)
3. Type product: Kaas: klasse 1.3
4. Overzicht van het productdossier:
(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Name: Exmoor Blue Cheese
4.2. Beschrijving: Volvette, blauwgeaderde, zachte en smeuõge kaas met een gemiddel vetgehalte van 34Ø%, een typische goudgele kleur en een boterachtige textuur, uit ongepasteuriseerde melk van Jersey-koeien bereid.
4.3. Geografisch gebied: Het deel van het graafschap Devon dat wordt begrensd door een
lijn die van Barnstaple langs de kust tot de plaats Watchet loopt, die vervolgens de
oude spoorlijn volgt van Watchet tot waar deze de weg BØ3227 kruist. Vervolgens loopt
de lijn langs de BØ3227 in westelijke richting tot deze de AØ361 kruist, waarna hij de
AØ361, ook in westelijke richting, volgt tot Barnstaple.
4.4. Bewijs van oorsprong: De kaas wordt sinds 1986 op de boerderij van de aanvrager op
traditioneel ambachtelijke wijze bereid. Sinds 1990 wordt alleen nog melk van Jerseykoeien gebruikt om deze specifieke zachte kaas te bereiden.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De melk wordt op een temperatuur van
21Ø&C gebracht en zuursel wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de melk verwarmd tot
29-32Ø&C en ze blijft gedurende drie tot vijf uur op die temperatuur. Ondertussen worden vegetarisch stremsel en Penicillium Roquefortii toegevoegd. De wrongel moet voldoene gestremd zijn alvorens te worden verdeeld. Daarna wordt zij met draagbare zeven in tweedelige vormen geplaatst om uit te lekken. Na zes uur en na 18 uur worden
de vormen gekeerd. Na 24 uur worden de kazen in een pekeloplossing gelegd, waar ze
ongeveer zes uur blijven. Vervolgens moeten ze nog 36 uur uitlekken, waarbij ze tweemaal gekeerd worden. De kazen worden handmatig met een naald aan weerszijden
doorgeprikt, waarna ze naar het rijpingslokaal worden overgebracht. Aan beide kanten
worden ze besproeid met Penicillium Candidum. Exmoor Blue Cheese heeft een rijpingsperiode van drie tot zes weken nodig, waarin hij dagelijks wordt gekeerd.
4.6. Verband: Het warme vochtige klimaat en de bovenste bodemlaag, die haar rode kleur
van de eronder liggende oude en nieuwe rode zandsteen, zorgen samen tijdens een
lange weideperiode voor sappig weiland, wat melk met een rijk aroma oplevert.
4.7. Controlestructuur:
Naam:ÙSpecialist Cheese Makers Association
Adres: PO Box 256A, Thames Ditton, Surrey, KT7 0HR
4.8. Etikettering: BGA.
4.9. Nationale eisen: —
EG-nummer: G/UK/0001/95.04.18.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 20 november 1997.
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