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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN
ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
25 september 2008
(2008/C 245/01)
1 euro =
Munteenheid

Koers

1,47

Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

155,91

AUD

Australische dollar

1,7491

DKK

Deense kroon

7,46

CAD

Canadese dollar

1,5205

GBP

Pond sterling

0,792

HKD

Hongkongse dollar

SEK

Zweedse kroon

9,6829

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,1372

CHF

Zwitserse frank

1,5944

SGD

Singaporese dollar

2,0895

137,29

TRY

Turkse lira

Koers

1,8178

11,4253

ISK

IJslandse kroon

KRW

Zuid-Koreaanse won

NOK

Noorse kroon

8,271

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

11,9893

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CNY

Chinese yuan renminbi

10,021

CZK

Tsjechische koruna

24,414

HRK

Kroatische kuna

EEK

Estlandse kroon

15,6466

IDR

Indonesische roepia

240,75

1 691,24

7,122
13 777,58

HUF

Hongaarse forint

MYR

Maleisische ringgit

LTL

Litouwse litas

3,4528

PHP

Filipijnse peso

LVL

Letlandse lat

0,7085

RUB

Russische roebel

36,722

PLN

Poolse zloty

3,3395

THB

Thaise baht

49,862

RON

Roemeense leu

3,6829

BRL

Braziliaanse real

2,7235

SKK

Slowaakse koruna

MXN

Mexicaanse peso

15,9172

30,29

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

5,0377
68,27
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Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op zeevervoerdiensten
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 245/02)
1. INLEIDING

1. In de onderhavige richtsnoeren worden de beginselen uiteengezet waarop de Commissie van de
Europese Gemeenschappen zich zal baseren bij de bepaling van markten en de beoordeling van samenwerkingsovereenkomsten in die sectoren van zeevervoerdiensten die rechtstreeks worden beïnvloed door
de wijzigingen die door Verordening (EG) nr. 1419/2006 van de Raad van 25 september 2006 in de
betrokken regelgeving zijn aangebracht, dat wil zeggen lijnvaartdiensten, cabotage- en internationale
wildevaartdiensten (1).
2. Deze richtsnoeren zijn bedoeld om ondernemingen en ondernemersverenigingen die dergelijke diensten
exploiteren, en wel voornamelijk van en/of naar een haven of havens in de Europese Unie, te helpen
beoordelen of de door hen gesloten overeenkomsten (2) verenigbaar zijn met artikel 81 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna „het Verdrag”). Zij zijn niet van toepassing op
andere sectoren.
3. Bij Verordening (EG) nr. 1419/2006 werd het toepassingsgebied van Verordening nr. 1/2003 van de
Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81
en 82 van het Verdrag (3) en van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004
betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag ( 4),
uitgebreid tot cabotage en de internationale wilde vaart. Met ingang van 18 oktober 2006 vallen
derhalve alle sectoren van de zeevervoerdiensten onder het algemeen toepasselijk procedureel kader.
4. Daarnaast voorzag Verordening (EG) nr. 1419/2006 in de intrekking van Verordening (EG) nr. 4056/86
van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85
en 86 (thans 81 en 82) van het Verdrag op het zeevervoer (5), die de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences bevatte op grond waarvan scheepvaartmaatschappijen in het kader van lijnvaartconferences
tarieven en andere vervoersvoorwaarden konden vaststellen, omdat het conferencesysteem niet langer
aan de criteria van artikel 81, lid 3, van het Verdrag voldoet. De intrekking van deze groepsvrijstelling
wordt op 18 oktober 2008 van kracht. Vanaf die datum moeten lijnvervoerders die diensten verrichten
van en/of naar een of meer havens in de Europese Unie alle activiteiten op het gebied van lijnvaartconferences die in strijd zijn met artikel 81 van het Verdrag staken, ook indien andere jurisdicties het vaststellen van tarieven of discussieovereenkomsten door lijnvaartconferences uitdrukkelijk of stilzwijgend
toestaan. Bovendien moeten de leden van de conferences ervoor zorgen dat alle in het kader van het
conferencesysteem gesloten overeenkomsten vanaf 18 oktober 2008 in overeenstemming zijn met
artikel 81.
5. De onderhavige richtsnoeren vormen een aanvulling op de aanwijzingen die de Commissie in andere
mededelingen heeft gegeven. Aangezien de sector zeevervoerdiensten gekenmerkt wordt door uitvoerige
samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrerende ondernemingen, zijn met name de richtsnoeren
inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (6) (de „richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten”) en de richtsnoeren
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag ( 7) relevant.
6. Horizontale samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de lijnvaart met het oog op het
verrichten van gemeenschappelijke diensten vallen onder Verordening (EG) nr. 823/2000 van de
Commissie van 19 april 2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op
(1) Verordening (EG) nr. 1419/2006 van de Raad van 25 september 2006 houdende intrekking van Verordening (EEG)
nr. 4056/1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 (thans 81 en 82) van het Verdrag op
het zeevervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze
verordening tot cabotage en internationale wilde vaart (PB L 269 van 28.9.2006, blz. 1).
2
( ) De term „overeenkomst” wordt gebruikt voor overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
(3) PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.
(4) PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18.
(5) PB L 378 van 31.12.1986, blz. 4.
(6) PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2.
(7) PB C 101 van 27.4.2004, blz. 97.
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bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (8). Hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden, in overeenstemming met artikel 81, lid 3, van het Verdrag, overeenkomsten tussen twee of meer scheepvaartmaatschappijen (consortia) niet onder het verbod van artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen. Deze verordening zal worden herzien overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 1419/2006 ( 9) geïntroduceerde
wijzigingen.
7. De onderhavige richtsnoeren doen geen afbreuk aan de uitlegging die mogelijk door het Hof van Justitie
of het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen aan artikel 81 van het Verdrag
wordt gegeven. De in deze richtsnoeren beschreven beginselen moeten worden toegepast met inachtneming van de specifieke omstandigheden van elke zaak.
8. De Commissie zal deze richtsnoeren gedurende een periode van vijf jaar toepassen.

2. ZEEVERVOERDIENSTEN

2.1. Toepassingsgebied
9. De lijnvaart-, cabotage- en wildevaartdiensten zijn de sectoren op het gebied van het zeevervoer die
rechtstreeks worden geraakt door de bij Verordening (EG) nr. 1419/2006 geïntroduceerde wijzigingen.
10. De lijnvaart betreft het vervoer van goederen, hoofdzakelijk in containers, dat op geregelde wijze plaatsvindt op een welbepaalde route tussen havens, meestal „trade” of vaargebied genoemd. Andere algemene
kenmerken van de lijnvaart zijn dat de dienstregelingen en reisdata vooraf worden bekendgemaakt en de
diensten voor alle vervoergebruikers beschikbaar zijn.
11. Volgens artikel 1, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 4056/86 wordt onder „wilde vaart” verstaan
het zeevervoer in bulk of als stortgoed in grote verpakking (break-bulk) in een schip dat op basis van
een reisbevrachtings- of tijdbevrachtingsovereenkomst, of van enige andere vorm van overeenkomst,
geheel of gedeeltelijk aan een of meer verladers wordt verhuurd voor niet-geregelde of niet-bekendgemaakte afvaarten, waarbij over de vrachttarieven per geval afzonderlijk vrij wordt onderhandeld overeenkomstig de voorwaarden van vraag en aanbod. De wilde vaart betreft voornamelijk het ongeregelde
vervoer van homogene waren die in de schepen de gehele beschikbare capaciteit vullen ( 10).
12. Cabotage betreft het verrichten van zeevervoerdiensten, waaronder wildevaart- en lijnvaartdiensten,
tussen twee of meer havens in dezelfde lidstaat (11). Hoewel de onderhavige richtsnoeren niet specifiek
betrekking hebben op cabotagediensten zijn zij hierop toch van toepassing in zoverre bij de cabotage
gebruik wordt gemaakt van lijnvaart- of wildevaartdiensten.

2.2. Beïnvloeding van de handel tussen lidstaten
13. Artikel 81 van het Verdrag is van toepassing op alle overeenkomsten die de handel tussen lidstaten in
aanzienlijke mate merkbaar kunnen beïnvloeden. Om van beïnvloeding van de handel te kunnen
spreken moet, op basis van een geheel van juridische en feitelijke elementen met een voldoende mate
van waarschijnlijkheid kunnen worden verwacht dat de overeenkomst of gedraging, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op het handelsverkeer tussen de lidstaten invloed kan uitoefenen (12). De Commissie heeft in haar mededeling „richtsnoeren betreffende het begrip” beïnvloeding
van de handel „in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag” aanwijzingen gegeven met betrekking tot de
wijze waarop zij dit begrip „beïnvloeding van de handel” zal toepassen (13).
(8) PB L 100 van 20.4.2000, blz. 24.
(9) Overweging 3 van Verordening (EG) nr. 611/2005, reeds aangehaald in voetnoot 8.
(10) De Commissie heeft een aantal kenmerken geïdentificeerd die eigen zijn aan gespecialiseerd vervoer en die dit vervoer
onderscheiden van de vervoerdiensten via lijnvaart en wilde vaart. Het gaat hier om het verrichten van geregelde diensten
voor een bijzonder type goederen. Deze diensten worden gewoonlijk verricht op basis van vrachtovereenkomsten waarbij
gespecialiseerde schepen worden gebruikt die technisch zijn aangepast aan en/of gebouwd zijn voor het vervoer van specifieke goederen. Beschikking 94/980/EG van de Commissie van 19 oktober 1994 in zaak IV/34.446 — Transatlantic
Agreement (PB L 376 van 31.12.1994, blz. 1) (hierna de „TAA-beschikking”), overweging 47-49.
11
( ) Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel
van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van
12.12.1992, blz. 7).
(12) Zaak 42/84, Remia BV e.a./Commissie, Jurispr. 1985, blz. 2545, punt 22. Bovendien moet het effect op de handel tussen
lidstaten merkbaar zijn, zaak 319/82, Ciments et Bétons de l'Est/Kerpen & Kerpen, Jurispr. 1983, blz. 4173, punt 9.
(13) PB C 101 van 27.4.2004, blz. 81.
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14. De vervoerdiensten die door lijnvaart- en wildevaartexploitanten worden aangeboden zijn dikwijls internationaal van aard, waarbij havens in de Gemeenschap worden verbonden met havens in derde landen
en/of waarbij sprake is van invoer en uitvoer tussen twee of meer lidstaten (d.w.z. intracommunautaire
handel (14)). In de meeste gevallen zullen zij de handel tussen lidstaten beïnvloeden, onder andere door
de impact die zij hebben op de markten voor vervoer- en intermediaire diensten ( 15).
15. Het begrip „beïnvloeding van de handel” tussen lidstaten is bijzonder relevant voor cabotagediensten in
het zeevervoer omdat dit het toepassingsbereik bepaalt van artikel 81 van het Verdrag en de wisselwerking ervan met de nationale mededingingsregels ingevolge artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1/2003
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. In
hoeverre dergelijke diensten de handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden moet per geval worden
beoordeeld (16).

2.3. De relevante markt
16. Om in het kader van de toepassing van artikel 81 van het Verdrag de gevolgen van een overeenkomst
voor de mededinging te onderzoeken, moet(en) de relevante product- en geografische markt(en) worden
bepaald. Deze marktbepaling heeft voornamelijk tot doel de concurrentiedruk waaraan ondernemingen
blootstaan op systematische wijze vast te stellen. Hierbij kan de bekendmaking van de Commissie
inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht ( 17) als
leidraad worden gebruikt. Deze leidraad is tevens relevant voor de marktbepaling met betrekking tot
zeevervoerdiensten.
17. De 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. De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de
betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen of diensten,
waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van de aangrenzende
gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden
heersen (18). Een scheepvaartonderneming kan geen aanzienlijke invloed uitoefenen op de heersende
marktvoorwaarden wanneer de afnemers gemakkelijk kunnen overschakelen op andere dienstverleners (19).

2.3.1. Lijnvaart
18. De containerlijnvaart is in verscheidene Commissiebeschikkingen en arresten van het Hof aangemerkt
als de relevante productmarkt voor de lijnvaart (20). Deze beschikkingen en arresten betrefen zeevervoerdiensten in de diepzeevaart. Andere vervoerwijzen zijn niet bij dezelfde dienstenmarkt ondergebracht,
hoewel deze diensten in sommige gevallen in zeer beperkte mate onderling verwisselbaar kunnen zijn,
omdat voor slechts een ontoereikend deel van deze met containers vervoerde goederen gemakkelijk kan
worden overgeschakeld op andere vervoerwijzen, zoals luchtvervoer (21).
(14) Dat een dienst naar/vanuit een niet in de EU gelegen haven plaatsvindt sluit niet uit dat de handel tussen lidstaten wordt
beïnvloed. De gevolgen van deze diensten voor klanten en andere dienstaanbieders in de Gemeenschap die van deze diensten gebruikmaken moeten zorgvuldig worden geanalyseerd om vast te stellen of deze diensten al dan niet onder de jurisdictie van de Gemeenschap vallen. Zie de richtsnoeren betreffende het begrip „beïnvloeding van de handel” in de artikelen
81 en 82 van het Verdrag, reeds aangehaald in voetnoot 13.
15
( ) Beschikking 93/82/EEG van de Commissie van 23 december 1992 (zaken IV/32.448, IV/32.450, IV/32.448 en IV/32.450
CEWAL) (PB L 34 van 10.2.1993, blz. 1), overweging 90, bevestigd door het Gerecht van eerste aanleg in gevoegde zaken
T-24/93 tot en met T-26/93 en T-28/93, Compagnie Maritime Belge e.a./Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-1201, punt 205.
TAA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 10, overweging 288-296, bevestigd door het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg van 28 februari 2002 in zaak T-395/94, Atlantic Container Line e.a./Commissie (hierna het „TAA-arrest”),
punten 72-74; Beschikking 1999/243/EG van de Commissie van 16 september 1998 (zaak IV/35.134 — Trans-Atlantic
Conference Agreement) (hierna de „TACA-beschikking”) (PB L 95 van 9.4.1999, blz. 1), overweging 386-396, Beschikking
2003/68/EG van de Commissie van 14 november 2002 (zaak COMP/37.396 — herziene TACA), (hierna de „herziene
TACA-beschikking”) (PB L 26 van 31.1.2003, blz. 53), overweging 73.
16
( ) Voor aanwijzingen inzake de toepassing van het begrip „beïnvloeding van de handel” zie richtsnoeren van de Commissie
terzake, reeds aangehaald in voetnoot 13.
(17) PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5.
(18) Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt, reeds aangehaald in voetnoot 17, punt 8.
(19) Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt, reeds aangehaald in voetnoot 17, punt 13.
(20) Beschikking 1999/485/EG van de Commissie van 30 april 1999 (zaak IV/34.250 — Europe Asia Trades Agreement)
(PB L 193 van 26.7.1999, blz. 23); TAA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 10; en de TACA-beschikking, reeds
aangehaald in voetnoot 15, punten 60-84. De bepaling van de relevante markt in de TACA-beschikking werd bevestigd
door het Gerecht van eerste aanleg in zijn arrest in gevoegde zaken T-191/98, T-212/98 tot en met T-214/98, Atlantic
Container Line AB e.a./Commissie, Jurispr. 2003, blz. II-3275, (hierna het „TACA-arrest”), punten 781-883.
(21) Overweging 62 van de TACA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 15 en punten 783-789 van het TACA-arrest,
reeds aangehaald in voetnoot 20.
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19. Het kan onder bepaalde omstandigheden passend zijn een engere productmarkt af te bakenen die
beperkt is tot een speciaal soort product dat over zee wordt vervoerd. Zo zou bijvoorbeeld de markt
voor het vervoer van bederfelijke goederen uitsluitend koelcontainers of ook conventionele koelschepen
kunnen omvatten. Hoewel er in uitzonderlijke omstandigheden enige substitutie tussen het traditionele
bulkvervoer en containervervoer kan plaatsvinden (22), lijkt er geen sprake te zijn van een duurzame
vervanging van containervervoer door bulkvervoer. Voor verreweg de meeste soorten goederen en voor
de overgrote meerderheid van de gebruikers van de containerlijnvaart vormt de traditionele lijnvaart
(„break bulk”) geen redelijk alternatief voor containervervoer (23). Wanneer goederen regelmatig worden
gecontaineriseerd is het onwaarschijnlijk dat deze nog in een andere vorm worden vervoerd ( 24). Tot
dusverre is derhalve in de gecontaineriseerde lijnvaart vooral sprake van eenzijdige substitueerbaarheid (25).
20. De relevante geografische markt is het gebied waar de diensten worden aangeboden, meestal een aantal
havens waartussen de diensten worden verricht, afgebakend door de overlappende aanloopgebieden van
de havens. Wat het Europese deel van de dienst betreft is de geografische markt in het geval van de lijnvaart tot dusverre aangeduid als een aantal Noord-Europese of Middellandse-Zeehavens. Aangezien lijnvaartdiensten vanuit Middellandse-Zeehavens slechts zeer beperkt substitueerbaar zijn met soortgelijke
diensten die vanuit Noord-Europese havens worden aangeboden, worden deze markten als afzonderlijke
markten beschouwd (26).

2.3.2. Wilde vaart
21. De Commissie heeft artikel 81 van het Verdrag tot dusverre nog niet op de wilde vaart toegepast.
Ondernemingen kunnen bij hun onderzoek de volgende elementen in aanmerking nemen, voor zover
deze relevant zijn voor de door hen aangeboden wildevaartdiensten.

Elementen waar mee rekening dient te worden gehouden bij de bepaling van de
relevante productmarkt aan de vraagzijde (substitueerbaarheid van de vraag)
22. Voor het bepalen van de relevante dienstenmarkten in de sector van de wilde vaart vormen de „voornaamste voorwaarden” van de individuele transportaanvraag een geschikt uitgangspunt, omdat zij doorgaans de belangrijkste elementen (27) van de desbetreffende vraag naar vervoer bevatten. Afhankelijk van
de bijzondere behoeften van de vervoergebruiker zullen deze voornaamste voorwaarden uit onderhandelbare en niet-onderhandelbare elementen bestaan. Een onderhandelbaar element van de voornaamste
voorwaarden, zoals het soort schip of de grootte ervan, kan er bijvoorbeeld op duiden dat de relevante
markt met betrekking tot dit specifieke element ruimer is dan in de oorspronkelijke transportaanvraag
is aangegeven.
23. De aard van de dienstverrichting in de wilde vaart kan uiteenlopen, en er is een grote verscheidenheid
aan vervoerovereenkomsten. Het kan derhalve noodzakelijk zijn om na te gaan of de diensten die
worden verricht op basis van tijdcharter-, reischarter- en bevrachtingsovereenkomsten door de vraagzijde als substitueerbaar worden beschouwd. Is dit het geval, dan behoren zij wellicht tot dezelfde relevante markt.
24. Scheepstypen worden over het algemeen onderverdeeld in een aantal standaardmaten ( 28). Gezien de
aanzienlijke schaalvoordelen zal een dienst waarbij het ladingvolume en de scheepsgrootte slecht op
elkaar zijn afgestemd mogelijk niet tegen een concurrerend vrachttarief kunnen worden aangeboden.
Over het algemeen dient de substitueerbaarheid van schepen van verschillende grootte daarom te
worden onderzocht om na te gaan of elke scheepsgrootte een afzonderlijke relevante markt vormt.
(22) TACA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 15, overweging 71.
(23) TAA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 15, punt 273 en TACA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 20, punt 809.
(24) TAA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 15, punt 281. Beschikking van de Commissie van 29 juli 2005 in de zaak
COMP/M.3829 — MAERSK/PONL, overweging 13.
(25) TACA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 15, overweging 62-75; TACA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 21,
punt 795 en beschikking van de Commissie in de zaak MAERSK/PONL, reeds aangehaald in voetnoot 24, overweging 13
en 112-117.
26
( ) TACA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 15, overweging 76-83 en herziene TACA-beschikking, reeds aangehaald
in voetnoot 15, overweging 39.
(27) In geval van een reischarter bijvoorbeeld zijn de voornaamste elementen van een transportaanvraag de te vervoeren
goederen, het volume van deze goederen, de laad- en loshavens, het liggeld of de uiterste aankomstdatum van de goederen
en de technische bijzonderheden met betrekking tot het benodigde schip.
(28) De sector lijkt ervan uit te gaan dat elke scheepsgrootte een afzonderlijke markt vormt. In de scheepvaartpers en de Baltic
Exchange worden prijsindexcijfers gepubliceerd voor alle standaard-scheepsmaten. In deskundigenrapporten wordt de
markt eveneens verdeeld op basis van scheepsgrootte.
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Elementen waar mee rekening dient te worden gehouden bij de bepaling van de
relevante productmarkt aan de aanbodzijde (substitueerbaarheid van het aanbod)
25. De fysieke en technische omstandigheden van de te vervoeren goederen en het scheepstype vormen de
eerste aanwijzingen met betrekking tot de relevante markt aan de aanbodzijde ( 29). Indien schepen tegen
geringe kosten en in korte tijd kunnen worden aangepast om een bepaalde lading te vervoeren ( 30)
kunnen verschillende aanbieders van wildevaartdiensten voor het vervoer van deze lading met elkaar
concurreren. In dat geval omvat de relevante markt aan de aanbodzijde meer dan een scheepstype.
26. Er zijn echter bepaalde soorten schepen die technisch zijn aangepast en/of speciaal zijn gebouwd om
gespecialiseerde vervoerdiensten te verrichten. Hoewel deze gespecialiseerde schepen ook andere soorten
lading kunnen vervoeren, kampen zij mogelijk met een concurrentienadeel. Het vermogen van de
aanbieders van gespecialiseerde diensten om op andere markten te concurreren is derhalve wellicht
beperkt.
27. In de wilde vaart bepaalt de individuele vraag welke havens worden aangedaan. De mobiliteit van de
schepen kan echter worden verminderd door terminalbeperkingen en beperkingen inzake de diepgang,
of door milieunormen voor bepaalde scheepstypen in sommige havens of regio's.

Bijkomende over wegingen waar mee rekening dient te worden gehouden bij de
bepaling van de relevante productmarkt
28. Verder zou moeten worden onderzocht in hoeverre er in deze sector substitutieketens bestaan tussen
scheepsgrootten. In sommige markten van deze vorm van zeevervoer zijn scheepsgrootten aan de
uiteinden van de markt niet rechtstreeks substitueerbaar. Toch kan de prijszetting aan deze uiteinden
door substitutieketen-effecten worden beperkt, zodat een ruimere markt moet worden afgebakend.
29. Op bepaalde markten voor de wilde vaart dient te worden nagegaan of schepen als „captive” capaciteit
moeten worden beschouwd en daarom bij de beoordeling van de relevante markt per afzonderlijk geval
niet in aanmerking moeten worden genomen.
30. Verder kan de substitueerbaarheid aan aanbod- en vraagzijde door bijkomende factoren worden beïnvloed, zoals de betrouwbaarheid van de dienstverlener en veiligheids- en wettelijke vereisten, zoals
bijvoorbeeld de verplichte dubbele romp voor olietankers in de wateren van de Gemeenschap ( 31).

Geografische dimensie
31. Transportvereisten bevatten gewoonlijk geografische elementen zoals de havens of regio's waar de
goederen moeten worden geladen en gelost. Deze havens vormen een eerste indicatie voor de bepaling
van de relevante geografische markt aan de vraagzijde, zonder vooruit te lopen op de definitieve afbakening van deze markt.
32. Bepaalde geografische markten kunnen op directionele basis worden bepaald of tijdelijk van aard zijn,
bijvoorbeeld wanneer de vraag naar het vervoer van bepaalde goederen door klimaatomstandigheden of
oogstperioden wordt beïnvloed. Bij de bepaling van de relevante geografische markten zou daarom rekening moeten worden gehouden met een nieuwe indeling van schepen, ballastreizen en onevenwichtigheden in de handel.
(29) Bijvoorbeeld, vloeibare bulkgoederen kunnen niet worden vervoerd met drogebulkschepen en koellading kan niet worden
vervoerd met autoschepen. Veel olietankers kunnen zowel vuile als schone olieproducten vervoeren. Zij kunnen evenwel
geen schone producten vervoeren onmiddellijk nadat zij vuile producten hebben getransporteerd.
(30) Om over te schakelen van kolen- op graanvervoer is bij een drogebulkschip slechts een schoonmaakoperatie van een dag
nodig, die gedurende een ballastreis kan plaatsvinden. Op andere wildevaartmarkten kan de reiniging meer tijd kosten.
(31) Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende het versneld
invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelĳkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad (PB L 64 van 7.3.2002).
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2.4. Marktaandelen
33. Marktaandelen vormen een bruikbare eerste indicatie van de marktstructuur en de concurrentiepositie
van de partijen en hun concurrenten. De Commissie beoordeelt de marktaandelen per afzonderlijk geval
in het licht van de marktvoorwaarden. Wat de lijnvaart betreft is in verscheidene Commissiebeschikkingen en arresten van het Hof bepaald dat volume- en/of capaciteitsgegevens de basis vormen voor de
berekening van marktaandelen (32).
34. Op de markten voor de wilde vaart concurreren de dienstaanbieders met elkaar om vervoersovereenkomsten te bemachtigen — met andere woorden, zij verkopen reizen of transportcapaciteit. Afhankelijk
van de specifieke diensten die zij verrichten kunnen de aanbieders hun marktaandelen per jaar ( 33) op
basis van verschillende gegevens berekenen, zoals bijvoorbeeld:
a) het aantal reizen;
b) het aandeel van de partijen, in volume of waarde, van het totale vervoer van een specifieke lading
(tussen havenparen of havenaanloopgebieden);
c) het aandeel van de partijen van de markt voor tijdcharterovereenkomsten;
d) de capaciteitsaandelen van de partijen van de desbetreffende vloot (per scheepstype en -grootte).

3. HORIZONTALE OVEREENKOMSTEN IN DE ZEEVERVOERSECTOR

35. Samenwerkingsovereenkomsten komen op de zeevervoermarkten veel voor. Aangezien deze overeenkomsten kunnen worden afgesloten door daadwerkelijke of potentiële concurrenten en zij de mededingingsparameters ongunstig kunnen beïnvloeden, moeten de ondernemingen er nauwlettend op toezien
dat de mededingingsregels in acht worden genomen. Op dienstenmarkten, zoals het zeevervoer, zijn de
volgende elementen van bijzonder groot belang voor de beoordeling van de gevolgen van een overeenkomst voor de relevante markt: prijzen, kosten, kwaliteit, frequentie en differentiatie van de verrichte
dienst, innovatie, marketing en verkoop van de dienst.
36. Er zijn drie overeenkomsten die bijzonder relevant zijn voor de diensten waarop de onderhavige richtsnoeren betrekking hebben: technische overeenkomsten, de uitwisseling van informatie en poolovereenkomsten.

3.1. Technische overeenkomsten
37. Bepaalde soorten technische overeenkomsten vallen niet onder het verbod van artikel 81 van het
Verdrag omdat zij de mededinging niet beperken. Dit geldt bijvoorbeeld voor horizontale overeenkomsten die uitsluitend ten doel en tot gevolg hebben dat technische verbeteringen ten uitvoer worden
gelegd of technische samenwerking tot stand komt. Overeenkomsten inzake de tenuitvoerlegging van
milieuregelgeving kunnen eveneens tot deze categorie worden gerekend. Overeenkomsten tussen
concurrenten op het gebied van prijzen, capaciteit, of andere mededingingsparameters vallen in principe
niet in deze categorie (34).

3.2. Uitwisseling van informatie tussen concurrenten in de lijnvaartsector
38. Een informatie-uitwisselingssysteem houdt in dat er een regeling is getroffen op basis waarvan ondernemingen onderling informatie uitwisselen of deze informatie verstrekken aan een gemeenschappelijke
instantie die belast is met de centralisering, verzameling en verwerking van deze gegevens voordat zij in
de overeengekomen vorm en met de afgesproken regelmaat weer aan de deelnemers worden toegezonden.
(32) TACA-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 15, overweging 85; de herziene TACA-beschikking, reeds aangehaald in
voetnoot 15, overwegingen 85 en 86, en het TACA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 21, punten 924, 925 en 927.
(33) Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de desbetreffende wildevaartmarkt kunnen kortere perioden in aanmerking
worden genomen, bijvoorbeeld op markten waar bevrachtingsovereenkomsten met een looptijd van minder dan een jaar
worden aangeboden.
(34) Beschikking 2000/627/EG van de Commissie van 16 mei 2000 (zaak IV/34.018 — Far East Trade Tariff Charges and
Surcharges Agreement (FETTSCA)) (PB L 268 van 20.10.2000, blz. 1), overweging 153. Arrest van het Gerecht van eerste
aanleg in zaak T-229/94, Deutsche Bahn AG/Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 oktober 1997,
Jurispr. 1997, blz. II-1689, punt 37.
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39. Het is in vele sectoren gebruikelijk dat geaggregeerde statistische gegevens en algemene marktinformatie
voor de gehele sector worden verzameld, uitgewisseld en gepubliceerd. De publicatie van marktinformatie is een goed middel om de markttransparantie en de kennis van de klanten te vergroten, en kan
daardoor efficiëntieverbeteringen tot stand brengen. De uitwisseling van commercieel gevoelige en geïndividualiseerde marktgegevens kan echter onder bepaalde omstandigheden een inbreuk vormen op
artikel 81 van het Verdrag. De onderhavige richtsnoeren zijn bedoeld om de aanbieders van lijnvaartdiensten te helpen bepalen wanneer een dergelijke informatie-uitwisseling in strijd is met de mededingingsregels.
40. In de lijnvaartsector is de uitwisseling van informatie tussen lijnvaartondernemingen die deel uitmaken
van consortia welke anders onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag zouden vallen, toegestaan voor
zover deze uitwisseling een aanvulling vormt op de gemeenschappelijke exploitatie van
vervoerdiensten en andere vormen van samenwerking die onder de groepsvrijstelling van Verordening
(EG) nr. 823/2000 (35) vallen. Deze informatie-uitwisseling blijft in de onderhavige richtsnoeren buiten
beschouwing.

3.2.1. Algemeen
41. Bij de beoordeling van informatie-uitwisselingssystemen in het licht van het mededingingsrecht van de
EG moeten de volgende zaken worden onderscheiden.
42. De uitwisseling van informatie kan een middel zijn om een mededingingsbeperkende gedraging, zoals
het toezicht op de naleving van een kartel, gemakkelijker ten uitvoer te kunnen leggen. Wanneer de
uitwisseling van informatie verbonden is met een mededingingsbeperkende gedraging, moet de beoordeling ervan gepaard gaan met een beoordeling van die gedraging. Zelfs de uitwisseling van informatie als
zodanig kan tot doel hebben de mededinging te beperken (36). De onderhavige richtsnoeren hebben
geen betrekking op dergelijke gevallen van informatie-uitwisseling.
43. De uitwisseling van informatie kan echter als zodanig een inbreuk vormen op artikel 81 van het
Verdrag door het effect ervan. Deze situatie doet zich voor wanneer de uitwisseling van informatie de
onzekerheid over de werking van de betrokken markt vermindert of wegneemt waardoor de mededinging tussen ondernemingen wordt beperkt (37). Iedere marktdeelnemer moet zelfstandig bepalen welk
beleid hij op de markt wil voeren. Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat het ondernemingen verboden
is om al dan niet rechtstreeks contact met andere marktdeelnemers te hebben waardoor hetzij het
marktgedrag van een concurrent kan worden beïnvloed, hetzij die concurrent kennis kan krijgen van
het (voorgenomen) marktgedrag, wanneer dat contact ten doel of tot gevolg heeft dat de mededinging
wordt beperkt, d.w.z. dat er mededingingsvoorwaarden ontstaan die, gelet op de aard van de producten
of verleende diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen en de omvang van de betrokken
markt, niet met de normale voorwaarden van die markt overeenkomen ( 38). Daarentegen heeft het Hof
geoordeeld dat het stelsel van prijsopgaven op kwartaalbasis, zoals dat op de houtslijpmarkt bestond en
dat onafhankelijk ten uitvoer werd gelegd door producenten ten behoeve van gebruikers op zich marktgedrag vormt dat de onzekerheid van de afzonderlijke ondernemingen over het toekomstig gedrag van
un concurrenten niet vermindert; een dergelijk systeem vormt derhalve, gezien het ontbreken van
vooraf tussen de producenten afgestemde feitelijke gedragingen, als zodanig geen inbreuk op artikel 81,
lid 1, van het Verdrag (39).
44. De jurisprudentie van de Europese gerechtelijke instanties biedt een algemene leidraad bij het onderzoek
van de vermoedelijke gevolgen van de uitwisseling van informatie. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de
transparantie tussen de marktdeelnemers op een markt met echte concurrentie in beginsel de concurrentie tussen de aanbieders verscherpt (40). Echter op een oligopolistische markt met een hoge concentratiegraad waar de concurrentie derhalve reeds sterk gereduceerd is, kan de mededinging tussen leveranciers aanmerkelijk worden verminderd door de uitwisseling van nauwkeurige, met korte intervallen
(35) Verordening (EG) nr. 823/2000, reeds aangehaald in voetnoot 8, is van toepassing op internationale lijnvaartdiensten van
of naar een of meer havens van de Gemeenschap, uitsluitend voor goederenvervoer, en voornamelijk per container — zie
de artikelen 1 en 2 en artikel 3, lid 2, onder g) van die verordening.
(36) Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni, Jurispr. 1999, blz. I-4125,
punten 121-126.
(37) Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-7/95 P, John Deere/Commissie, Jurispr. 1998, blz. I-3111, punt 90 en arrest van
het Hof van Justitie in zaak C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissie, Jurispr. 2003, blz. I-10821, punt 81.
(38) Arrest van het Hof van Justitie van 23 november 2006 in zaak C-238/05, Asnef-Equifax/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Jurispr. 2006, blz. I-11125, punt 52 en arrest van het Hof van Justitie in zaak C-49/92 P,
Commissie/Anic Partecipazioni, reeds aangehaald in voetnoot 36, punten 116 en 117.
(39) Arrest van het Hof van Justitie in gevoegde zaken C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 en C-125/85 tot
en met C-129/85, A.Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commissie, Jurispr. 1993, blz. I-1307, punten 59-65.
(40) Arrest in zaak C-7/95 P, John Deere/Commissie, reeds aangehaald in voetnoot 37, punt 88.

26.9.2008

26.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

verstrekte informatie tussen de grootste concurrenten, met uitsluiting van andere leveranciers en van
consumenten. In dergelijke gevallen heeft de regelmatige en frequente uitwisseling van informatie betreffende de werking van de markt immers tot gevolg, dat alle concurrenten op geregelde tijdstippen kennis
krijgen van de marktpositie en de marketingstrategie van de verschillende individuele concurrenten ( 41).
Het Gerecht heeft tevens geoordeeld dat een systeem voor de uitwisseling van informatie een inbreuk
op de mededingingsregels kan vormen, ook wanneer de markt geen hoge concentratiegraad heeft,
indien er sprake is van een aantasting van de beslissingsvrijheid van de onderneming als gevolg van de
druk die in daaropvolgende besprekingen met concurrenten wordt uitgeoefend ( 42).
45. Hieruit blijkt dat de feitelijke of potentiële gevolgen van de uitwisseling van informatie per geval moeten
worden onderzocht omdat de resultaten van de beoordeling afhangen van een combinatie van factoren
die voor elk geval specifiek is. De structuur van de markt waar de informatie-uitwisseling plaatsvindt en
de kenmerken van de informatie-uitwisseling, zijn twee essentiële elementen die door de Commissie
worden onderzocht wanneer zij een geval van informatie-uitwisseling beoordeelt. De beoordeling moet
de feitelijke of potentiële gevolgen van de uitwisseling van informatie voor de markt in aanmerking
nemen in vergelijking met de mededingingssituatie die zonder de uitwisselingsovereenkomst zou
bestaan (43). Om binnen de werkingssfeer van artikel 81, lid 1, van het Verdrag te vallen, moet de
uitwisseling van informatie de mededingingsparameters in aanzienlijke mate ongunstig beïnvloeden ( 44).
46. De onderstaande aanwijzingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de analyse van een mededingingsbeperking in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag. Aanwijzingen inzake de toepassing van
artikel 81, lid 3, van het Verdrag zijn te vinden in punt 58 hieronder en in de algemene richtsnoeren
over dit onderwerp (45).

3.2.2. Marktstructuur
47. De concentratiegraad en de structuur van aanbod en vraag op een bepaalde markt zijn van cruciaal
belang om te kunnen beoordelen of een uitwisseling van informatie binnen het toepassingsgebied van
artikel 81, lid 1, van het Verdrag valt (46).
48. De concentratiegraad is met name relevant omdat zich in sterk geconcentreerde markten eerder beperkende gevolgen zullen voordoen, en deze beperkende gevolgen waarschijnlijk een duurzamer karakter
zullen hebben dan in minder geconcentreerde markten. Een grotere transparantie in een geconcentreerde markt kan de onderlinge afhankelijkheid van ondernemingen vergroten en de intensiteit van de
mededinging aantasten.
49. De structuur van aanbod en vraag is eveneens belangrijk, met name het aantal concurrerende aanbieders
en de symmetrie en stabiliteit van hun marktaandelen, alsmede de aanwezigheid van eventuele structurele banden tussen de concurrenten (47). De Commissie kan daarnaast andere factoren onderzoeken
zoals de homogeniteit van de dienstverlening en de algehele transparantie van de markt.

3.2.3. Kenmerken van de uitgewisselde informatie
50. De uitwisseling van commercieel gevoelige informatie die betrekking heeft op mededingingsparameters
zoals prijs, capaciteit of kosten zou eerder onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen dan de uitwisseling van andere informatie. De commerciële gevoeligheid van informatie dient te worden beoordeeld
met inachtneming van de onderstaande criteria.
(41) Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-35/92, John Deere Ltd/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-957, punt 51,
in beroep bevestigd door het arrest in zaak C-7/95 P, John Deere Ltd/Commissie, reeds aangehaald in voetnoot 37,
punt 89, en meer recentelijk, arrest in de zaak Asnef-Equifax/Ausbanc, reeds aangehaald in voetnoot 38.
(42) Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-347,
punten 402 en 403.
(43) Arrest in zaak C-7/95 P, John Deere Ltd/Commissie, reeds aangehaald in voetnoot 37, punten 75-77.
44
( ) Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, reeds aangehaald in voetnoot 7, punt 16.
(45) Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, reeds aangehaald in voetnoot 7.
(46) Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, reeds aangehaald in voetnoot 7, punt 25.
(47) In de lijnvaart bestaan operationele en/of structurele banden tussen concurrenten, bijvoorbeeld door de deelname aan
consortiumovereenkomsten waardoor lijnvaartondernemingen informatie kunnen delen met het doel een gemeenschappelijke dienstverlening aan te bieden. Het eventuele bestaan van dergelijke banden moet per geval in aanmerking worden
genomen bij de beoordeling van het effect dat een bijkomende uitwisseling van informatie op de betrokken markt heeft.
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51. De uitwisseling van informatie die reeds openbaar is vormt geen inbreuk op artikel 81, lid 1, van het
Verdrag (48). Het is evenwel belangrijk om het transparantieniveau van de markt te bepalen en na te
gaan of de informatie-uitwisseling de informatie uitbreidt door deze toegankelijker te maken en/of openbaar beschikbare informatie met andere gegevens combineert, waardoor de informatie commercieel
gevoelig wordt en de uitwisseling ervan mogelijk de mededinging beperkt.
52. Informatie kan individueel of geaggregeerd zijn. Individuele gegevens hebben betrekking op een
bepaalde of identificeerbare onderneming. Geaggregeerde gegevens zijn samengevoegde gegevens van
een zodanig groot aantal zelfstandige ondernemingen dat herkenning van individuele gegevens onmogelijk is. De uitwisseling van individuele informatie tussen concurrenten zal eerder onder artikel 81, lid 1,
van het Verdrag vallen (49) dan de uitwisseling van geaggregeerde informatie die in principe niet onder
artikel 81, lid 1, van het Verdrag valt. De Commissie zal bijzondere aandacht besteden aan het aggregatieniveau, dat hoog genoeg moet zijn om te voorkomen dat de informatie kan worden uitgesplitst waardoor ondernemingen de mededingingsstrategieën van hun concurrenten direct of indirect kunnen
achterhalen.
53. Wat de lijnvaart betreft dient echter voorzichtigheid te worden betracht bij het beoordelen van de
uitwisseling van capaciteitsprognoses, zelfs in geaggregeerde vorm, vooral wanneer deze uitwisseling op
geconcentreerde markten plaatsvindt. Op lijnvaartmarkten is capaciteitsinformatie de belangrijkste parameter om concurrentiegedrag te coördineren, en deze informatie is rechtstreeks van invloed op de
prijzen. De uitwisseling van geaggregeerde capaciteitsprognoses waarin wordt aangegeven in welke vaargebieden capaciteit zal worden ingezet kunnen concurrentiebeperkend zijn in zoverre zij ertoe kunnen
leiden dat enkele of alle vervoerders een gemeenschappelijk beleid vaststellen en zij hun diensten
aanbieden tegen prijzen die hoger zijn dan concurrerende prijzen. Bovendien bestaat het gevaar dat de
gegevens worden uitgesplitst aangezien zij kunnen worden gecombineerd met de individuele opgaven
van lijnvaartondernemingen. Hierdoor zouden ondernemingen de marktpositie en -strategieën van
concurrenten te weten kunnen komen.
54. De actualiteit van de gegevens en de periode waarop zij betrekking hebben zijn eveneens belangrijke
factoren. Gegevens kunnen betrekking hebben op het verleden, het heden of de toekomst. De uitwisseling van historische informatie wordt over het algemeen niet geacht onder artikel 81, lid 1, van het
Verdrag te vallen omdat deze geen werkelijke impact kan hebben op het toekomstig gedrag van de
onderneming. In eerdere gevallen beschouwde de Commissie informatie die meer dan een jaar oud was
gewoonlijk als historische informatie (50), terwijl gegevens die minder dan een jaar oud waren als recente
informatie werden beschouwd (51). Of de informatie historisch dan wel recent is moet met enige flexibiliteit worden beoordeeld, rekening houdende met de mate waarin gegevens op de relevante markt
verouderen. Over het algemeen geldt dat geaggregeerde informatie sneller als historisch kan worden
aangemerkt dan individuele gegevens. Evenzo is het onwaarschijnlijk dat recente volume- en capaciteitsgegevens de mededinging beperken, zolang die gegevens tot een passend niveau zijn geaggregeerd zodat
individuele transacties van verladers of vervoerders noch direct, noch indirect kunnen worden achterhaald. Toekomstige gegevens hebben betrekking op de wijze waarop een onderneming denkt dat de
markt zich zal ontwikkelen of op de strategie die zij op die markt wenst te volgen. De kans dat de
uitwisseling van toekomstige informatie problematisch is, is bijzonder groot, met name wanneer deze
betrekking heeft op prijzen of productie. Deze informatie kan de commerciële strategie onthullen die
een onderneming voornemens is op de markt te voeren. Daarbij kan de concurrentie tussen de partijen
bij de uitwisseling aanzienlijk worden verminderd en de mededinging potentieel worden beperkt.
55. De frequentie van de informatie-uitwisseling dient eveneens te worden onderzocht. Hoe vaker gegevens
worden uitgewisseld, des te sneller kunnen concurrenten reageren. Vervolgens kunnen gemakkelijker
tegenmaatregelen worden genomen wat er uiteindelijk toe leidt dat de prikkel om concurrentie-acties op
de markt te ondernemen, afneemt. De zogenaamde „verborgen concurrentie” kan aldus worden beperkt.
56. Ook de wijze waarop informatie wordt verstrekt moet worden onderzocht om het eventuele effect
ervan op de markt(en) na te gaan. Hoe meer de informatie met klanten wordt gedeeld, des te minder dit
aanleiding zal geven tot problemen. Indien daarentegen de markttransparantie enkel wordt verbeterd
ten behoeve van de aanbieders, kan het voordeel van een grotere „verborgen concurrentie” voor de
klanten verloren gaan.
(48) TACA-arrest, reeds aangehaald in voetnoot 20, punt 1154.
(49) Beschikking 78/252/EEG van de Commissie van 23 december 1977 in zaak IV/29.176 — Plantaardig perkament (PB L 70
van 13.3.1978, blz. 54).
(50) Beschikking 92/157/EEG van de Commissie van 17 februari 1992 in zaak IV/31.370 — UK Agricultural Tractor
Registration Exchange (PB L 68 van 13.3.1992, blz. 19) overweging 50.
(51) Beschikking 98/4/EGKS van de Commissie van 26 november 1997 in zaak IV/36.069 — Wirtschaftsvereiningung Stahl
(PB L 1 van 3.1.1998, blz. 10) overweging 17.
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57. In de lijnvaart worden prijsindexcijfers gebruikt om de gemiddelde prijsbewegingen voor het vervoer
van een zeecontainer weer te geven. Het is onwaarschijnlijk dat een prijsindex die gebaseerd is op naar
behoren geaggregeerde prijsgegevens in strijd is met artikel 81, lid 1, van het Verdrag, mits het aggregatieniveau hoog genoeg is om te voorkomen dat de informatie kan worden uitgesplitst waardoor ondernemingen de mededingingsstrategieën van hun concurrenten direct of indirect kunnen achterhalen.
Indien hun prijsindex de onzekerheid over de werking van de markt vermindert of wegneemt waardoor
de mededinging tussen ondernemingen wordt beperkt, dan zou deze in strijd zijn met artikel 81, lid 1,
van het Verdrag. Bij de beoordeling van het vermoedelijke effect van een dergelijke prijsindex op een
bepaalde relevante markt dient rekening te worden gehouden met het aggregatieniveau van de gegevens
en de historische of recente aard ervan, evenals met de frequentie waarmee de index wordt bekendgemaakt. Over het algemeen is het belangrijk om alle individuele elementen van een informatie-uitwisselingsregeling tezamen te beoordelen om rekening te houden met potentiële interacties, bijvoorbeeld
tussen de uitwisseling van capaciteits- en volumegegevens enerzijds en van een prijsindex anderzijds.
58. De uitwisseling van informatie tussen vervoerders die de mededinging beperkt kan niettemin efficiëntieverbeteringen tot stand brengen, zoals een betere planning van investeringen en een efficiënter gebruik
van capaciteit. Deze efficiëntieverbeteringen moeten worden aangetoond en zij moeten ook de klanten
ten goede komen en worden afgewogen tegen de concurrentiebeperkende gevolgen van de informatieuitwisseling in het licht van artikel 81, lid 3, van het Verdrag. In dit verband moet erop worden
gewezen dat een van de voorwaarden van artikel 81, lid 3, luidt dat de gebruikers een billijk aandeel
moeten ontvangen van de uit de beperkende overeenkomst voortvloeiende voordelen. Indien aan alle
vier de voorwaarden van artikel 81, lid 3, is voldaan, is het verbod van artikel 81, lid 1, niet van toepassing (52).

3.2.4. Brancheorganisaties
59. In de lijnvaart, evenals in elke andere sector, kunnen besprekingen en informatie-uitwisseling plaatsvinden in het kader van een brancheorganisatie, mits deze organisatie niet wordt gebruikt als a) een
forum voor kartelbijeenkomsten (53), b) een structuur waarin mededingingsbeperkende besluiten worden
genomen of mededingingsbeperkende aanbevelingen aan de leden wordt gedaan ( 54) of c) een middel
om informatie uit te wisselen dat de onzekerheid over de werking van de markt vermindert of
wegneemt waardoor de mededinging tussen ondernemingen wordt beperkt zonder dat aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, is voldaan (55). Deze contacten moeten worden onderscheiden van de
besprekingen die op legitieme basis binnen brancheorganisaties worden gevoerd over onderwerpen als,
bijvoorbeeld, technische en milieunormen.

3.3. Poolovereenkomsten in de sector van de wilde vaart
60. De meest voorkomende vorm van horizontale samenwerking in de sector van de wilde vaart is de poolovereenkomst op het gebied van het zeevervoer. Er is geen universele modelovereenkomst op dit gebied.
De meeste poolovereenkomsten in de verschillende hieronder beschreven marktsegmenten lijken
evenwel een aantal kenmerken te delen.
61. In het kader van standaardpoolovereenkomsten in het zeevervoer wordt een aantal soortgelijke
schepen (56) van verschillende eigenaren samengebracht en onder een beheersinstantie geëxploiteerd. Een
poolmanager is doorgaans belast met het commerciële management (bijvoorbeeld de gemeenschappelijke marketing (57), de onderhandeling over vrachttarieven en de centralisering van inkomsten en reiskosten (58)) evenals met de commerciële exploitatie (het plannen van scheepsbewegingen en het geven
van instructies aan schepen, het benoemen van havenagenten, de voorlichting van klanten, de uitgifte
(52) Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, reeds aangehaald in voetnoot 7.
(53) Beschikking 2004/421/EG van de Commissie van 16 december 2003 in zaak COMP/38.240 — Industriële buizen (PB L 125
van 28.4.2004, blz. 50).
(54) Beschikking 82/896/EEG van de Commissie van 15 december 1982 in zaak IV/29.883 — AROW/BNIC (PB L 379 van
31.12.1982, blz. 1); Beschikking 96/438/EG van de Commissie van 5 juni 1996 in zaak IV/34.983 — Fenex (PB L 181
van 20.7.1996, blz. 28).
55
( ) Beschikking 92/157/EEG (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), reeds aangehaald in voetnoot 50.
(56) Hierdoor kan de pool grote vrachtovereenkomsten aangaan, verschillende overeenkomsten combineren en het aantal
ballastreizen verminderen door een zorgvuldige vlootplanning.
(57) De schepen van de pool worden bijvoorbeeld als een commercieel geheel gepresenteerd dat vervoersoplossingen biedt
ongeacht welk schip de reis daadwerkelijk onderneemt.
(58) De inkomsten van de pool worden bijvoorbeeld geïnd door de centrale beheersinstantie en vervolgens op basis van een
ingewikkeld wegingssysteem onder de deelnemers verdeeld.

C 245/11

C 245/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

van vrachtbrieven, het bestellen van bunkers, het innen van de door de schepen gegenereerde inkomsten
en de verdeling daarvan volgens een van tevoren overeengekomen wegingssysteem, enz.). De poolmanager werkt dikwijls onder toezicht van een algemene uitvoerende commissie die de scheepseigenaren
vertegenwoordigt. De technische exploitatie van de schepen valt gewoonlijk onder de verantwoordelijkheid van de respectieve eigenaren (veiligheid, bemanning, reparaties, onderhoud, enz.). Hoewel de leden
van de pool hun diensten gezamenlijk aanbieden, voeren zij deze dikwijls individueel uit.
62. Uit deze beschrijving kan worden opgemaakt dat het belangrijkste aspect van standaardpoolovereenkomsten op het gebied van het zeevervoer de gemeenschappelijke verkoop is, en dat er verder enige
gemeenschappelijke productie is. De aanwijzingen die in de richtsnoeren van de Commissie inzake de
toepasselijkheid van artikel 81 van het Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten ( 59)
worden gegeven, zowel wat de gemeenschappelijke verkoop betreft als variant van een gemeenschappelijke commercialiseringovereenkomst alsook ten aanzien van de gemeenschappelijke productie, zijn
derhalve relevant. Aangezien de kenmerken van poolovereenkomsten zeer divers zijn moet elke poolovereenkomst, op basis van het zwaartepunt (60) ervan, afzonderlijk worden onderzocht om na te gaan
of zij onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag valt en zo ja, of zij aan alle vier de voorwaarden van
artikel 81, lid 3, van het Verdrag voldoet.
63. Poolovereenkomsten die in het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 61)
vallen omdat zij zijn opgericht als een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van
een zelfstandige economische eenheid vervult (zogenaamde volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen, zie artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 139/2004) worden niet rechtstreeks beïnvloed
door de bij Verordening (EG) nr. 1419/2006 geïntroduceerde wijzigingen en blijven in de onderhavige
richtsnoeren buiten beschouwing. Aanwijzingen betreffende het begrip volwaardigheid kunnen onder
andere worden gevonden in de geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties in het kader van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van
ondernemingen (62). Aangezien dergelijke pools de coördinatie van het concurrentiegedrag van hun
moederondernemingen ten doel of tot gevolg hebben, wordt deze coördinatie beoordeeld overeenkomstig de criteria van artikel 81, leden 1 en 3, van het Verdrag om vast te stellen of de transactie al dan
niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt (63).

3.3.1. Poolovereenkomsten die niet onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen
64. Poolovereenkomsten vallen niet onder het verbod van artikel 81, lid 1, van het Verdrag indien de
partijen bij die overeenkomst geen feitelijke of potentiële concurrenten zijn. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer twee of meer scheepseigenaren een pool opzetten, enkel met het doel offertes in te
dienen voor vrachtovereenkomsten die zij individueel niet in de wacht zouden kunnen slepen of om
vrachtovereenkomsten aan te gaan die zij alleen niet zouden kunnen uitvoeren. Deze conclusie geldt
ook in gevallen waarin deze pools incidenteel een andere lading vervoeren die slechts een klein deel van
het totale volume uitmaakt.
65. Pools waarvan de activiteit niet van invloed is op de relevante mededingingsparameters omdat zij van
geringe betekenis zijn en/of de handel tussen lidstaten niet merkbaar beïnvloeden ( 64) vallen niet onder
artikel 81, lid 1, van het Verdrag.

3.3.2. Poolovereenkomsten die bijna altijd onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen
66. Poolovereenkomsten tussen concurrenten die tot gezamenlijke verkoop beperkt zijn, hebben doorgaans
tot doel en als gevolg dat het prijsbeleid van de concurrenten onderling wordt afgestemd ( 65).
(59) Respectievelijk in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 3 van de richtsnoeren, reeds aangehaald in voetnoot 6.
(60) Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, reeds aangehaald in voetnoot 6, punt 12.
(61) Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de EG-concentratieverordening) (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).
(62) PB C 95 van 16.4.2008, blz. 1.
63
( ) Artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad.
(64) Mededeling van de Commissie betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar
beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag (PB C 368 van 22.12.2001, blz. 13) en richtsnoeren betreffende
het begrip „beïnvloeding van de handel”, reeds aangehaald in voetnoot 13.
(65) Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, reeds aangehaald in voetnoot 6, hoofdstuk 5. De prijszettingsactiviteiten van onafhankelijke scheepsmakelaars in het kader van hun verkoopbemiddeling vallen niet in deze
categorie.
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3.3.3. Poolovereenkomsten die onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag kunnen vallen
67. Indien de poolovereenkomst niet ten doel heeft de mededinging te beperken, dan moeten de gevolgen
ervan voor de betrokken markt worden onderzocht. Een overeenkomst valt onder artikel 81, lid 1, van
het Verdrag wanneer te verwachten valt dat zij merkbaar ongunstig zal uitwerken op de mededingingsparameters op de markt, zoals kosten, differentiatie en kwaliteit van de diensten en innovatie. Overeenkomsten kunnen dit effect sorteren door de rivaliteit tussen de partijen bij een overeenkomst of tussen
de partijen en derden merkbaar te beperken (66).
68. Sommige poolovereenkomsten in de wilde vaart omvatten geen gezamenlijke verkoop doch omvatten
wel enige vorm van coördinatie met betrekking tot de mededingingsparameters (zoals gemeenschappelijke dienstregeling of gezamenlijke inkoop). Deze overeenkomsten vallen slechts onder artikel 81, lid 1,
van het Verdrag indien de partijen bij de overeenkomst een zekere mate van marktmacht bezitten ( 67).
69. In hoeverre de poolovereenkomst de markt merkbaar ongunstig kan beïnvloeden hangt van de economische context af, rekening houdende met de gecombineerde marktmacht van de partijen en de aard
van de overeenkomst evenals met andere structurele factoren op de relevante markt. Verder moet
worden nagegaan of de poolovereenkomst van invloed is op het gedrag van de partijen op aangrenzende markten die nauw verbonden zijn met de markt die rechtstreeks door de samenwerking wordt
beïnvloed (68). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de markt van de pool de markt voor het
vervoer van bosbouwproducten is in speciale hoekige schepen (markt A) en de leden van de pool eveneens schepen in de drogebulkmarkt exploiteren (markt B).
70. Wat de structurele factoren op de relevante markt betreft is het onwaarschijnlijk dat een pool met een
laag marktaandeel een concurrentiebeperkend effect heeft. De marktconcentratie, de positie en het
aantal concurrenten, de stabiliteit van de marktaandelen op termijn, het aantal leden van de pools, de
belemmeringen voor markttoettreding en de waarschijnlijkheid van toetreding, de markttransparantie,
de kopersmacht van de vervoergebruikers als tegenwicht en de aard van de diensten (bijvoorbeeld
homogene versus gedifferentieerde dienstverlening) zijn bijkomende factoren waarmee rekening moet
worden gehouden bij de beoordeling van de gevolgen van een bepaalde pool voor de relevante markt.
71. Met betrekking tot de aard van de overeenkomst dient te worden nagegaan of de overeenkomst clausules bevat die het concurrentiegedrag van de pool of de leden daarvan op de markt aantasten, zoals
clausules die de leden verbieden op dezelfde markt actief te zijn buiten de pool om (niet-concurrentiebedingen), „lock-in”-perioden en opzeggingstermijnen (uittredingsclausules) en de uitwisseling van
commercieel gevoelige informatie. Daarnaast moet worden gekeken naar eventuele banden tussen pools,
hetzij wat het management of de leden betreft, hetzij op het gebied van het delen van kosten en
opbrengsten.

3.3.4. Toepasselijkheid van artikel 81, lid 3, van het Verdrag
72. Wanneer poolovereenkomsten onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen, moeten de betrokken
ondernemingen ervoor zorgen dat zij aan alle vier de voorwaarden van artikel 81, lid 3, voldoen ( 69).
Artikel 81, lid 3, sluit niet a priori bepaalde soorten overeenkomsten van zijn toepassingsbereik uit. In
beginsel vallen alle beperkende overeenkomsten die voldoen aan de vier voorwaarden van artikel 81,
lid 3, onder de uitzonderingsregeling. Deze analyse omvat een glijdende schaal. Hoe groter de op grond
van artikel 81, lid 1, vastgestelde mededingingsbeperking, des te omvangrijker moeten de efficiëntieverbeteringen en de voordelen voor de gebruikers zijn.
73. Het is aan de betrokken ondernemingen om aan te tonen dat de pool de vervoerdiensten verbetert of
de technische of economische vooruitgang bevordert in de vorm van efficiëntieverbeteringen. Deze efficiëntieverbeteringen mogen niet het gevolg zijn van besparingen op kosten die inherent zijn aan de
mededinging, doch moeten voortvloeien uit de integratie van economische activiteiten.
(66)
(67)
(68)
(69)

Richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 81, lid 3, reeds aangehaald in voetnoot 7.
Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, reeds aangehaald in voetnoot 6, punt 149.
Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, reeds aangehaald in voetnoot 6, punt 142.
Richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 81, lid 3, reeds aangehaald in voetnoot 7.
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74. Poolovereenkomsten kunnen efficiëntieverbeteringen tot stand brengen dankzij een hogere bezettingsgraad en schaalvoordelen. Gewoonlijk worden door poolovereenkomsten in de wilde vaart de scheepsbewegingen gezamenlijk gepland om de vloten geografisch te spreiden. Door het spreiden van schepen
kan het aantal ballastreizen worden beperkt waardoor de totale bezettingsgraad van de pool kan worden
verhoogd en schaalvoordelen kunnen worden bereikt.
75. De gebruikers moeten een billijk aandeel in de gegenereerde efficiëntieverbeteringen ontvangen. Overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het Verdrag moeten de gunstige gevolgen voor alle gebruikers in de
relevante markt in aanmerking worden genomen, niet de gevolgen voor elke individuele gebruiker ( 70).
Deze voordelen moeten de gebruikers tenminste compenseren voor eventuele daadwerkelijke of potentiële ongunstige effecten van de mededingingsbeperking in de zin van artikel 81, lid 1 ( 71). Om na te
gaan in hoeverre het doorgeven van dergelijke voordelen waarschijnlijk is, dienen de structuur van de
wildevaartmarkten en de vraagelasticiteit ter zake eveneens te worden onderzocht.
76. Een poolovereenkomst mag geen beperkingen opleggen die niet onmisbaar zijn om de efficiëntievebeteringen tot stand te brengen. Daarom moet worden onderzocht of de partijen de efficiëntieverbeteringen
zelfstandig tot stand hadden kunnen brengen. Hierbij is het van belang om onder andere na te gaan wat
de minimum efficiënte schaal is om uiteenlopende soorten wildevaartdiensten te verrichten. Bovendien
moet elke beperkende clausule in een poolovereenkomst voldoende noodzakelijk zijn om de beweerde
efficiëntieverbeteringen te bereiken. Beperkende clausules kunnen voor een langere periode of de gehele
looptijd van de poolovereenkomst, dan wel enkel gedurende een overgangsperiode, gerechtvaardigd zijn.
77. Ten slotte mag de poolovereenkomst de partijen niet in staat stellen de mededinging op een wezenlijk
deel van de desbetreffende dienstenmarkt uit te schakelen.

(70) Arrest in de zaak C-238/05,Asnef-Equifax/Ausbanc, reeds aangehaald in voetnoot 38, punt 70.
(71) Richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 81, lid 3, reeds aangehaald in voetnoot 7, punt 24.

26.9.2008

26.9.2008

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 augustus 2008 tot 31 augustus 2008
(Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de
Raad (1))
(2008/C 245/03)
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— Verlening van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 13 van Verordening (EG) nr. 726/2004): Goedgekeurd
Datum van het
besluit

Naam van het
geneesmiddel

INN
(Internationale generieke benaming)

Houder van de vergunning voor het in de handel
brengen

Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Farmaceutische vorm

ATC-code
(Anatomical Therapeutic Chemical Code)

Datum van
kennisgeving

INTELENCE

Etravirine

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

EU/1/08/468/001

Tablet

(Niet van toepassing)

1.9.2008

29.8.2008

Vimpat

Lacosamide

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

EU/1/08/470/001-013

Filmomhulde tablet

N03AX18

2.9.2008

EU/1/08/470/014-015

Stroop

EU/1/08/470/016

Oplossing voor infusie

C 245/15

(1) PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.
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— Wijziging van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 726/2004): Goedgekeurd
Datum van het
besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

4.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon
Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/001-037

6.8.2008

8.8.2008

Champix

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

EU/1/06/360/001-012

12.8.2008

8.8.2008

Vectibix

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

EU/1/07/423/001-003

12.8.2008

8.8.2008

Infanrix hexa

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

EU/1/00/152/001-018

12.8.2008

8.8.2008

Evista

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

EU/1/98/073/001-004

12.8.2008

8.8.2008

Avandamet

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

EU/1/03/258/001-022

12.8.2008

11.8.2008

Optruma

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

EU/1/98/074/001-004

13.8.2008

13.8.2008

Silapo

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

EU/1/07/432/001-022

15.8.2008

13.8.2008

Retacrit

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

EU/1/07/431/001-019

15.8.2008

13.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

15.8.2008

13.8.2008

Hepsera

Gilead Sciences International Limited
Cambridge CB21 6GT
United Kingdom

EU/1/03/251/001-002

15.8.2008

13.8.2008

Infanrix penta

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

EU/1/00/153/001-010

18.8.2008

13.8.2008

Cervarix

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

EU/1/07/419/001-009

18.8.2008

26.9.2008
Datum van het
besluit

22.8.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Naam van het
geneesmiddel

Evista

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
Zielstattstrasse 48
D-81379 München

C 245/17
Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

EU/1/98/073/001-004

26.8.2008

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

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/01/172/001-006

26.8.2008

22.8.2008

Baraclude

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

EU/1/06/343/001-007

26.8.2008

22.8.2008

SUTENT

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

EU/1/06/347/001-006

26.8.2008

22.8.2008

Fosavance

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

EU/1/05/310/001-009

26.8.2008

22.8.2008

Zalasta

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

EU/1/07/415/001-056

26.8.2008

22.8.2008

Arixtra

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

EU/1/02/206/001-035

26.8.2008

22.8.2008

Revlimid

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

EU/1/07/391/001-004

26.8.2008

25.8.2008

Abilify

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

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

27.8.2008

25.8.2008

TARGRETIN

Eisai Limited
3 Shortlands
London W6 8EE
United Kingdom

EU/1/01/178/001

27.8.2008

25.8.2008

Emselex

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

EU/1/04/294/001-028

27.8.2008

C 245/18
Datum van het
besluit
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Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

26.9.2008
Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

25.8.2008

Sifrol

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

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

27.8.2008

25.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

27.8.2008

25.8.2008

Revatio

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/05/318/001

27.8.2008

25.8.2008

Prialt

Eisai Limited
3 Shortlands
London W6 8EE
United Kingdom

EU/1/04/302/001-004

27.8.2008

25.8.2008

NovoSeven

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd

EU/1/96/006/001-006

27.8.2008

26.8.2008

Viagra

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

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

28.8.2008

28.8.2008

Rasilez

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

EU/1/07/405/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Tekturna

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

EU/1/07/408/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Raptiva

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

EU/1/04/291/001-003

1.9.2008

28.8.2008

ISENTRESS

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

EU/1/07/436/001-002

1.9.2008

28.8.2008

Enviage

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

EU/1/07/406/001-020

1.9.2008

28.8.2008

Sprimeo

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

EU/1/07/407/001-020

1.9.2008

26.9.2008
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Datum van het
besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

C 245/19
Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

28.8.2008

Riprazo

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

EU/1/07/409/001-020

1.9.2008

29.8.2008

Avastin

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

EU/1/04/300/001-002

2.9.2008

29.8.2008

Nespo

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

EU/1/01/184/001-073

2.9.2008

29.8.2008

Enbrel

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

EU/1/99/126/001-018

1.9.2008

29.8.2008

Velcade

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

EU/1/04/274/001-002

2.9.2009

29.8.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2.9.2009

29.8.2008

Prezista

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

EU/1/06/380/001

2.9.2009

29.8.2008

Truvada

Gilead Sciences International Limited
Cambridge CB21 6GT
United Kingdom

EU/1/04/305/001-002

2.9.2009

29.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/038-055

2.9.2009

29.8.2008

Neupro

Schwarz Pharma Ltd
Shannon Industrial Estate
Co.Clare
Ireland

EU/1/05/331/001-055

2.9.2009

— Intrekking van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 726/2004)
Datum van het
besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

22.8.2008

Protopy

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

26.8.2008

28.8.2008

Quintanrix

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

EU/1/04/301/001-005

1.9.2008
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— Wijziging van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 38 van Verordening (EG)
nr. 726/2004): Goedgekeurd
Datum van het
besluit

Naam van het
geneesmiddel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Nr. in het communautair
geneesmiddelenregister

Datum van
kennisgeving

13.8.2008

Dexdomitor

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo

EU/2/02/033/001-002

15.8.2008

22.8.2008

Suvaxyn Aujeszky

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

EU/2/98/009/001-006

26.8.2008

25.8.2008

Zubrin

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

EU/2/00/028/002-008

27.8.2008

25.8.2008

Circovac

Merial
29, Avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon

EU/2/07/075/001-004

27.8.2008

25.8.2008

Profender

Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen

EU/2/05/054/018-031

27.8.2008

Het openbare beoordelingsrapport van de desbetreffende geneesmiddelen en de dienaangaande beslissingen
zijn voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar bij:
Europees Geneesmiddelenbureau
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom

26.9.2008
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Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 augustus 2008 tot 31 augustus 2008
(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) of artikel 38
van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad (2))
(2008/C 245/04)
— Schorsing van een nationale vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen
Datum van het besluit

13.8.2008

Naam (namen) van het
geneesmiddel

Coxtral gel

(1) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.
(2) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.

Houder(s) van de
vergunning voor het in
de handel brengen

Zie bijlage I

Betrokken lidstaat

Zie bijlage I

Datum van kennisgeving

18.9.2008

C 245/22

BIJLAGE I
LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN DE GENEESMIDDELEN, TOEDIENINGSWEG,
AANVRAGERS/HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat

Aanvrager

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

Naam

Sterkte

Farmaceutische
vorm

Wijze van toediening

Inhoud
(Concentratie)

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Hongarije

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Litouwen

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Letland

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Polen

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Slowakije

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

Coxtral Gel

30 mg/g

Gel

Cutaan gebruik

30 mg/g

Publicatieblad van de Europese Unie

Estland

NL

Tsjechische Republiek

Houder van de vergunning voor het in
de handel brengen

26.9.2008

26.9.2008
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C 245/23

V
(Bekendmakingen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

COMMISSIE
Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van de adviesstructuur van wetenschappelijke comités in verband met wetenschappelijke risicobeoordeling en
voor opname in een databank van deskundigen
(2008/C 245/05)
Deze oproep is gericht tot wetenschappers die in aanmerking
wensen te komen voor lidmaatschap van de adviesstructuur van
de Europese Commissie op het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu. De adviesstructuur van
wetenschappelijke comités en deskundigen is ingesteld bij
Besluit 2008/721/EG van de Commissie, dat kan worden
geraadpleegd op:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm
De adviesstructuur voor wetenschappelijke risicobeoordeling op
het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het
milieu omvat:
a) het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid
(hierna „WCCV” genoemd);
b) het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's (hierna „WCGM” genoemd);
c) het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (hierna „WCNG” genoemd);
d) een pool van wetenschappelijke adviseurs op het gebied van
risicobeoordeling (hierna „de pool” genoemd) ter ondersteuning van de werkzaamheden van de wetenschappelijke
comités.
De wetenschappelijke comités en de pool hebben tot taak de
Commissie op verzoek onafhankelijk wetenschappelijk advies
van goede kwaliteit te geven over non-foodvraagstukken in
verband met consumentenveiligheid of risico's voor de volksgezondheid of het milieu. De comités attenderen de Commissie
bovendien op specifieke of zich aandienende problemen die
onder hun bevoegdheid vallen. Het werk van de adviesstructuur
berust op de beginselen van deskundigheid, onafhankelijkheid
en transparantie.
Tegelijkertijd wil de Commissie een databank van deskundigen
oprichten om gemakkelijker toegang te krijgen tot een zeer
breed scala van deskundigheid ter ondersteuning van het werk
van de adviesstructuur.

Samenstelling en bevoegdheid van de adviesstructuur
Het WCCV, het WCGM en het WCNG bestaan elk uit maximaal
17 leden en kunnen op eigen initiatief een beroep doen op ten
hoogste 5 wetenschappelijke adviseurs uit de pool met het oog
op een bijdrage aan de werkzaamheden van het comité in
verband met specifieke kwesties. Deze geassocieerde leden
nemen deel aan de werkzaamheden en de beraadslagingen
betreffende het behandelde onderwerp en hebben dezelfde
plichten, verantwoordelijkheden en rechten als de leden van het
comité. Aan de leden van de pool kan ook door de Commissie
worden verzocht permanent de plaats in te nemen van leden
van de wetenschappelijke comités die aftreden of wier lidmaatschap wordt beëindigd. De leden van de pool kunnen betrokken
worden bij de activiteiten van verschillende werkgroepen, bij het
verstrekken van door de Commissie verlangd snel advies of bij
thematische workshops of wetenschappelijke bijeenkomsten. De
Commissie stelt het aantal wetenschappelijke adviseurs in de
pool op grond van haar behoefte aan wetenschappelijk advies
vast.
De leden van de adviesstructuur worden door de Commissie
benoemd op grond van hun deskundigheid op een of meer
bevoegdheidsgebieden en bestrijken gezamenlijk een zo breed
mogelijk spectrum aan vakgebieden. De bevoegdheidsgebieden
zijn beschreven in bijlage I bij Besluit 2008/721/EG.
De ambtstermijn van de leden van de wetenschappelijke comités
is drie jaar. De leden mogen niet meer dan drie opeenvolgende
ambtstermijnen vervullen. Na afloop van hun ambtstermijn
blijven zij in functie, totdat in hun vervanging of in de verlenging van hun ambtstermijn is voorzien. Wetenschappelijke adviseurs worden voor een termijn van vijf jaar tot lid van de pool
benoemd en deze termijn kan worden verlengd.
Kandidaten die in aanmerking wensen te komen voor opname
in de databank van externe deskundigen op het gebied van de
beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's,
kunnen dit op het aanvraagformulier aangeven. Aanvragen die
uitsluitend opname in de databank betreffen, zijn niet aan een
termijn gebonden. Deze externe deskundigen kan worden
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verzocht aan het werk van de wetenschappelijke comités deel te
nemen op ad-hocbasis, voor specifieke kwesties, als werkgroeplid of voor hoorzittingen of workshops. De eis van tien
jaar ervaring, die hieronder voor leden van de wetenschappelijke
comités en de pool wordt vermeld, is in dat geval niet van
toepassing.
In het algemeen kunnen geïnteresseerde wetenschappers zich
aanmelden voor: i) lidmaatschap van de wetenschappelijke
comités; en/of ii) lidmaatschap van de pool; en/of iii) opname in
de databank van externe deskundigen.
Toelatingseisen
De aanvragers moeten:
— een academische graad op een relevant gebied van wetenschap hebben, bij voorkeur op postdoctoraal niveau;
— ten minste tien jaar beroepservaring hebben (m.u.v. aanvragers die uitsluitend in de databank opgenomen wensen te
worden);
— een goede kennis van de Engelse taal hebben.
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
staat open voor wetenschappers van binnen en buiten Europa.

26.9.2008

De jury of jury's worden voorgezeten door een onafhankelijke,
extern benoemde senior wetenschapper. Elk blijk van belangstelling wordt afzonderlijk aan de selectiecriteria getoetst door ten
minste twee juryleden. Bij haar selectie let de Commissie op de
volgende elementen: ervaring en wetenschappelijke achtergrond;
onafhankelijkheid (mogelijke belangenconflicten); vertegenwoordiging van verschillende geografische regio's en evenwichtige
deelname van mannen en vrouwen.

Benoeming van leden
De Commissie benoemt de leden van de wetenschappelijke
comités en de pool op basis van de door de jury's opgestelde
lijst van kandidaten. Leden kunnen niet voor meer dan een
comité worden benoemd. Als een ander comité dan dat waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld de deskundigheid van een
kandidaat nodig heeft en de kandidaat ermee instemt, kan de
Commissie hem of haar voor dat andere comité benoemen.
Wetenschappers die niet voor een van de wetenschappelijke
comités of de pool van adviseurs worden benoemd, worden
opgenomen in de databank van externe deskundigen.
De namen van de benoemde leden van de adviesstructuur
worden in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de
website van de Europese Commissie bekendgemaakt.

Selectiecriteria
De voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten met:
— relevante beroepservaring voor de in bijlage I bij
Besluit 2008/721/EG beschreven bevoegdheidsgebieden van
de comités;
— ervaring met de uitvoering van risicobeoordelingen en/of de
verlening van wetenschappelijk advies, in het bijzonder op
gebieden die verband houden met consumentenveiligheid,
volksgezondheid en het milieu;
— analytische vaardigheden: analyse van complexe informatie
en dossiers en collegiale toetsing van wetenschappelijke
werkzaamheden en publicaties;
— bewezen wetenschappelijke deskundigheid op een, of bij
voorkeur meer, gebieden die verband houden met het
bevoegdheidsgebied van het wetenschappelijke comité of de
wetenschappelijke comités waarvoor de aanvrager belangstelling heeft;
— beroepservaring in een multidisciplinaire en internationale
omgeving;
— leidinggevende of organisatorische vaardigheden, in het
bijzonder ten aanzien van het voorzitten en organiseren van
werkgroepen.
Selectieprocedure
De selectieprocedure verloopt in drie fasen:
i) controle of de aanvraag aan de toelatingseisen voldoet;
ii) vergelijkende beoordeling en opstelling van een lijst van
meest geschikte aanvragers; en
iii) benoeming van personen op de lijst tot lid van de wetenschappelijke comités en de pool.
De jury of jury's bestaan uit vertegenwoordigers van de diensten
van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor het beleid en
de wetgeving op het gebied van consumenten- en productveiligheid, volksgezondheid, milieu en wetenschappelijk onderzoek.

Onafhankelijkheid
De leden van de adviesstructuur worden op persoonlijke titel
benoemd. De aanvragers moeten een verklaring afleggen waarin
zij zich ertoe verbinden onafhankelijk van elke invloed van
buitenaf te handelen en zij moeten opgave doen van al hun
belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen
aan hun onafhankelijkheid. Zij moeten bevestigen dat zij, als zij
worden benoemd, jaarlijks opgave zullen doen van hun
belangen in de wetenschap dat deze openbaar gemaakt zullen
worden.

Werkbelasting en vergoedingen
De aanvragers moeten bereid zijn regelmatig vergaderingen bij
te wonen, actief aan de wetenschappelijke discussies bij te
dragen, documenten te bestuderen en tijdens de vergaderingen
van de comités en werkgroepen ervan commentaar te geven, op
uitnodiging aan workshops en hoorzittingen deel te nemen en
op ad-hocbasis als voorzitter en/of rapporteur van werkgroepen
te fungeren. De meeste werkdocumenten zijn in het Engels
gesteld en de vergaderingen worden eveneens in het Engels
gehouden. De aanvragers moeten er rekening mee houden dat
de vergaderingen gewoonlijk voorbereid moeten worden. Elk
wetenschappelijk comité zal naar schatting vijf tot tien keer per
jaar in plenaire vergadering bijeenkomen. De leden van werkgroepen zullen meer vergaderingen moeten bijwonen. De kandidaten moeten bereid zijn gebruik te maken van elektronische
hulpmiddelen voor het beheer en de uitwisseling van documenten.
De leden van de adviesstructuur en de externe deskundigen
hebben recht op een vergoeding voor hun deelname aan de
vergaderingen van de comités en voor het optreden als rapporteur voor specifieke kwesties. De vergoedingen zijn vermeld in
bijlage III bij Besluit 2008/721/EG. De leden hebben ook recht
op vergoeding van hun reis- en verblijfkosten volgens de door
de Commissie vastgestelde regels.

26.9.2008
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Aanvraagprocedure
Belangstellende wetenschappers worden uitgenodigd om vanaf
20 september 2008, of kort daarna, het online aanvraagformulier in te vullen en op te sturen, inclusief de bijlagen met
een curriculum vitae en een lijst van publicaties. Voor het
aanvraagformulier is Adobe Acrobat Reader 9.0 vereist, dat kan
worden gedownload op:

C 245/25

Opname in de databank van deskundigen blijft ook daarna
mogelijk (hiervoor geldt geen uiterste termijn). Van aanvragers
die in de databank worden opgenomen, wordt verwacht dat zij
de gevraagde informatie om de twee jaar actualiseren.
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als zij het
volgende omvatten:
— het verplichte aanvraagformulier, naar behoren ingevuld;

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

— een curriculum vitae, bij voorkeur niet langer dan drie bladzijden (bijlage bij het aanvraagformulier);

De aankondiging van de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier zijn te vinden op onderstaande website:

— een lijst van wetenschappelijke publicaties van de aanvrager
(bijlage bij het aanvraagformulier);

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

— een naar waarheid ingevulde verklaring omtrent belangen
(opgenomen in het aanvraagformulier).

Aanvragen voor het lidmaatschap van de adviesstructuur
kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2008. Alleen
aanvragen die via internet zijn ingediend worden in aanmerking
genomen.

In een later stadium kan om bewijsstukken worden gevraagd.
Alle blijken van belangstelling zullen vertrouwelijk worden
behandeld. De Commissie zal de kandidaten zo snel mogelijk in
kennis stellen van de uitkomst van de selectieprocedures.
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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest)
Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 245/06)
1. Op 17 september 2008 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 139/2004 van de Raad (1). Hierin is meegedeeld dat de ondernemingen System Capital Management
Limited („SCM”, Cyprus) en Energees Investments Limited („Energees”, Cyprus), die deel uitmaken van de
SMART Group, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap
verkrijgen over de ondernemingen Metinvest BV („MIBV”, Nederland) en haar dochterondernemingen
Makeeva Metallurgical Plant („MMZ”, Oekraïne) en Promet Steel JSC („Promet”, Bulgarije) door de verwerving
van aandelen.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor SCM: productie van metalen en steenkool;
— voor Energees: productie van staal;
— voor MIBV: ijzererts- en steenkoolwinning, halffabrikaten en eindproducten van staal;
— voor MMZ: productie en verkoop van ruwstaalproducten en vervaardiging van downstream-producten in
de staalsector;
— voor Promet: productie van downstream-producten in de staalsector.
3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan
komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG)
nr. 139/2004 van de Raad (2).
4. De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van
referentienummer COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest, aan onderstaand adres
worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B-1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
(2) PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer)
Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 245/07)
1. Op 17 september 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat
de onderneming OEP Holding Corporation („OEP”, Verenigde Staten) — een onrechtstreekse dochteronderneming van J.P Morgan Chase & Co. (Verenigde Staten) — in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van
genoemde verordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming Pfleiderer AG
(„Pfleiderer”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor OEP: private-equityfonds;
— voor Pfleiderer: productie, distributie en marketing van bewerkt hout, plaatmateriaal en laminaatvloeren.
3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan
komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG)
nr. 139/2004 van de Raad (2).
4. De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van
referentienummer COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B-1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
(2) PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van de mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Italië van de openbaredienstverplichting met betrekking tot de
geregelde luchtdiensten tussen Pantelleria-Trapani
(Publicatieblad van de Europese Unie C 230 van 9 september 2008)
(2008/C 245/08)
Bladzijde 17, de tekst van de mededeling komt als volgt te luiden:
„Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft de
Italiaanse regering besloten de openbaredienstverplichting met betrekking tot de geregelde luchtdiensten tussen
Pantelleria-Trapani, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 112 van 12 mei 2006, en gewijzigd in
het Publicatieblad van de Europese Unie C 141 van 26 juni 2007 en in het Publicatieblad van de Europese Unie C 121 van
17 mei 2008, te wijzigen.
Overeenkomstig punt 2.4, onder c) van de openbaredienstverplichting worden de tarieven als volgt gewijzigd:
Route

Pantelleria-Trapani of vice versa

Herzien tarief
(excl. BTW)

26,53 EUR

De andere voorwaarden van de in PB nr. C 112 van 12 mei 2006 bekendgemaakte openbaredienstverplichting blijven
ongewijzigd.”.

26.9.2008

BERICHT AAN DE LEZERS
De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van
de aangehaalde besluiten.
Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen,
de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.

